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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013109-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MIDON CAMPOS DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA ANGELA DE CARVALHO OAB - MT19298/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO THOMPSON BERNARDES MONTEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ Processo: 1013109-60.2020.8.11.0041. VISTOS, 

ETC. De início ressalto que a Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral do Estado é clara ao dispor as matérias que poderão 

(ou não) ser apreciadas no Plantão Judiciário, in verbis: Art. 242. O 

Serviço de Plantão Judiciário destina-se exclusivamente ao recebimento, 

conhecimento ou decisão de: I – pedidos de habeas-corpus e mandados 

de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à 

competência jurisdicional do magistrado plantonista; II – medida liminar em 

dissídio de greve; III – comunicações de prisão em flagrante e apreciação 

dos pedidos de concessão de liberdade provisória; IV – decretação de 

prisão preventiva ou temporária em caso de justificada urgência de 

representação da autoridade policial ou do Ministério Público; V – pedidos 

de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que 

objetivamente comprovada a urgência; VI – medida cautelar, de natureza 

civil ou criminal, que não possa ser realizada no horário normal de 

expediente ou no caso em que da demora possa resultar risco de grave 

prejuízo ou de difícil reparação; VII – medidas urgentes, cíveis ou criminais, 

da competência dos Juizados Especiais a Que se referem as Leis 9.099, 

de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as 

hipótese acima enumeradas. E ainda: Art. 243. É vedada a apreciação no 

plantão judiciário de: I – reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial 

de origem ou em plantão anterior; II – pedido de reconsideração ou 

reexame; III – pedido de prorrogação de autorização judicial para escuta 

telefônica; IV – pedido de levantamento de importância em dinheiro; V – 

pedido de liberação de bens apreendidos. Como se vê, o pedido externado 

no petitório não está entre as causas delineadas no artigo 242 da CNGC, 

visto que a medida vindicada, suspensão de assembleia condominial 

prevista para a semana vindoura, pode aguardar o retorno do expediente 

forense sem qualquer risco de grave prejuízo ou de difícil reparação 

acaso não seja apreciada no plantão judiciário. Se não bastasse a 

orientação da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, o 

Conselho Nacional de Justiça também disciplinou a questão e impôs 

normas para que os magistrados, no Plantão Judiciário, observassem. Por 

intermédio da Resolução nº. 71/2009 do Conselho Nacional de Justiça 

adveio as seguintes regras: Art. 1º. O Plantão Judiciário, em primeiro e 

segundo graus de jurisdição, conforme a previsão regimental dos 

respectivos tribunais ou juízos destina-se exclusivamente ao exame das 

seguintes matérias: a) pedidos de habeas-corpus e mandados de 

segurança em que figurar como coator autoridade submetida à 

competência jurisdicional do magistrado plantonista; b) medida liminar em 

dissídio coletivo de greve; c) comunicações de prisão em flagrante e à 

apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória; d) em caso 

de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do 

Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou 

temporária; e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou 

valores, desde que objetivamente comprovada a urgência; f) medida 

cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no 

horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa 

resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação. g) medidas 

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

que se referem as Leis nº 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 

12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas. 

Observa-se, assim, que além das normas da Corregedoria-Geral da 

Justiça local, o próprio Conselho Nacional de Justiça determinou que o 

magistrado no plantão judicial somente poderia apreciar as matérias 

descritas acima, e desde que haja risco de perecimento do direito 

invocado, em caso de liminares, de modo que a hipótese retratada nos 

autos não se enquadra na situação autorizadora, razão pela qual deixo de 

analisá-la a fim de não ferir o princípio do juízo natural. Em decorrência, 

determino que, com o retorno do expediente forense, seja distribuída para 

uma das Varas Cíveis desta Comarca para a devida apreciação. Às 

providências. Cuiabá/MT, 19 de março de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito Plantonista

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013139-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO ELIAS BENEDETTI (AUTOR)

TATYANA RIBEIRO GARCIA BENEDETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDIFICIO RAVENNA PARK (REU)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ Processo nº 1013139-95.2020 VISTOS, ETC. De 

início ressalto que a Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral do Estado é clara ao dispor as matérias que poderão 

(ou não) ser apreciadas no Plantão Judiciário, in verbis: Art. 242. O 

Serviço de Plantão Judiciário destina-se exclusivamente ao recebimento, 

conhecimento ou decisão de: I – pedidos de habeas-corpus e mandados 

de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à 

competência jurisdicional do magistrado plantonista; II – medida liminar em 

dissídio de greve; III – comunicações de prisão em flagrante e apreciação 

dos pedidos de concessão de liberdade provisória; IV – decretação de 

prisão preventiva ou temporária em caso de justificada urgência de 

representação da autoridade policial ou do Ministério Público; V – pedidos 

de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que 

objetivamente comprovada a urgência; VI – medida cautelar, de natureza 

civil ou criminal, que não possa ser realizada no horário normal de 

expediente ou no caso em que da demora possa resultar risco de grave 

prejuízo ou de difícil reparação; VII – medidas urgentes, cíveis ou criminais, 

da competência dos Juizados Especiais a Que se referem as Leis 9.099, 

de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as 

hipótese acima enumeradas. E ainda: Art. 243. É vedada a apreciação no 

plantão judiciário de: I – reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial 

de origem ou em plantão anterior; II – pedido de reconsideração ou 

reexame; III – pedido de prorrogação de autorização judicial para escuta 

telefônica; IV – pedido de levantamento de importância em dinheiro; V – 

pedido de liberação de bens apreendidos. Como se vê, o pedido externado 

no petitório não está entre as causas delineadas no artigo 242 da CNGC, 

visto que a medida vindicada pode aguardar o retorno do expediente 

forense sem qualquer risco de grave prejuízo ou de difícil reparação 

acaso não seja apreciado no plantão judiciário, de maneira que deixo de 

apreciar a presente a fim de não ferir o princípio do juízo natural. Se não 

bastasse a orientação da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso, o Conselho Nacional de Justiça também disciplinou a 

questão e impôs normas para que os magistrados, no Plantão Judiciário, 

observassem. Por intermédio da Resolução nº. 71/2009 do Conselho 

Nacional de Justiça adveio as seguintes regras: Art. 1º. O Plantão 

Judiciário, em primeiro e segundo graus de jurisdição, conforme a previsão 

regimental dos respectivos tribunais ou juízos destina-se exclusivamente 

ao exame das seguintes matérias: a) pedidos de habeas-corpus e 

mandados de segurança em que figurar como coator autoridade 

submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista; b) medida 

liminar em dissídio coletivo de greve; c) comunicações de prisão em 

flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade 

provisória; d) em caso de justificada urgência, de representação da 

autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão 

preventiva ou temporária; e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, 

bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência; f) 

medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser 

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

possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação. g) medidas 
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urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a 

que se referem as Leis nº 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 

12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas. 

Observa-se, assim, que além das normas da Corregedoria-Geral da 

Justiça local, o próprio Conselho Nacional de Justiça determinou que o 

magistrado no plantão judicial somente poderia apreciar as matérias 

descritas acima, de modo que, no caso dos autos, por não se enquadrar 

em nenhuma das situações autorizadas, não pode ser apreciado nesta 

ocasião. Assim, atenta às regras impostas pelo Conselho Nacional de 

Justiça e Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, deixo 

de apreciar a matéria. Ressalto, outrossim, que, não obstante a 

Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020, tenha decretado o 

fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato 

Grosso, em decorrência das medidas de prevenção no contágio do 

COVID-19, fora instituído no âmbito do judiciário mato-grossense o regime 

obrigatório de teletrabalho, de maneira que a ações que não se enquadram 

na urgência de plantão deverão ser distribuídas normalmente, observando 

as especialidades e sorteio, em obediência ao princípio do juiz natural. 

Determino que, com o retorno do expediente forense, seja o feito 

distribuído para uma das Varas Cíveis da Capital, para a devida 

apreciação. Às providências. Cuiabá/MT, 19 de março de 2020. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito Plantonista

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1013196-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEGA OESTE LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETÁRIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ Processo: 1013196-16.2020.8.11.0041. VISTOS, 

ETC. Inicialmente, ressalto que a Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral do Estado é clara ao dispor as matérias que poderão 

ser apreciadas no Plantão Judiciário, in verbis: Art. 242. O Serviço de 

Plantão Judiciário destina-se exclusivamente ao recebimento, 

conhecimento ou decisão de: I – pedidos de habeas-corpus e mandados 

de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à 

competência jurisdicional do magistrado plantonista; II – medida liminar em 

dissídio de greve; III – comunicações de prisão em flagrante e apreciação 

dos pedidos de concessão de liberdade provisória; IV – decretação de 

prisão preventiva ou temporária em caso de justificada urgência de 

representação da autoridade policial ou do Ministério Público; V – pedidos 

de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que 

objetivamente comprovada a urgência; VI – medida cautelar, de natureza 

civil ou criminal, que não possa ser realizada no horário normal de 

expediente ou no caso em que da demora possa resultar risco de grave 

prejuízo ou de difícil reparação; VII – medidas urgentes, cíveis ou criminais, 

da competência dos Juizados Especiais a Que se referem as Leis 9.099, 

de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as 

hipótese acima enumeradas. Como se vê, apesar de a situação delineada 

nos autos estar entre as causas elencadas no artigo 242 da CNGC, 

verifico que a medida vindicada pode aguardar o retorno do expediente 

forense sem qualquer risco de grave prejuízo ou de difícil reparação, não 

constatando, esta magistrada, a urgência a fim de submeter a pretensão à 

análise durante o plantão judiciário, de maneira que deixo de apreciar a 

presente a fim de não ferir o princípio do juízo natural. Em decorrência, 

determino que, diante do retorno do expediente forense, seja distribuída 

para a Vara competente, para a devida análise. Às providências. 

Cuiabá/MT, 19 de março de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito Plantonista

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 011/2020 - DF

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

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

fundamento no artigo 52 da Lei nº 4.964, de 26 de dezembro de 1985 

(COJE),

 CONSIDERANDO que a Juíza de Paz do Cartório do Terceiro Serviço 

Notarial e Reg. das Pessoas Naturais de Cuiabá/MT , Sra. Vera Conceição 

Fernandes Alencastro, foi aposentada;

 CONSIDERANDO que houve a decretação da vacância do cargo de Juiz 

de Paz do Cartório do Terceiro Serviço Notarial e Reg. das Pessoas 

Naturais de Cuiabá/MT;

 CONSIDERANDO que a decisão proferida no expediente CIA n. 

0711475-28.2020.8.11.0001 designou, nos termos do §4º do artigo 67-J 

da LC 617/2019, a Sra. Miraci Leite de Almeida Nascimento, brasileira, 

casada, portadora do RG n.º 0409818-8 SSP/MT e CPF n.º 

378.787.001-68, residente e domiciliada nesta Capital para atuar como 

Juíza de Paz “ad hoc”, em caráter precário, no 3° Serviço Notarial e Reg. 

das Pessoas Naturais de Cuiabá/MT até a posse dos titulares eleitos;

RESOLVE:

 Art. 1º. DESIGNAR para a função de Juiz de Paz “ad hoc”, em caráter de 

substituição e de forma precária, a Sra. Miraci Leite de Almeida 

Nascimento, brasileira, casada, portadora do RG n.º 0409818-8 SSP/MT e 

CPF n.º 378.787.001-68, residente e domiciliada nesta Capital para atuar 

como Juíza de Paz “ ad hoc”, em caráter precário, no 3° Serviço Notarial e 

Reg. das Pessoas Naturais de Cuiabá/MT até a posse dos titulares eleitos.

 Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

 Publique-se.

 Cuiabá, 19 de março de 2020.

(assinado digitalmente)

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito Diretor do Foro de Cuiabá/MT

PORTARIA Nº 010/2020 - DF

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

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

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

1985 (COJE),

 CONSIDERANDO que consta do expediente CIA n. 

0711475-28.2020.8.11.0001;

 RESOLVE:

 Art. 1º. TORNAR SEM EFEITO a Portaria n. 008/2020/DF, de 16/03/2020, 

disponibilizada no DJE n. 10697/2020 em 17/03/2020, que designou para a 

função de Juiz de Paz “ad hoc”, em caráter de substituição e de forma 

precária, o Sr. Edézio Arruda de Jesus, brasileiro, Juiz de Paz do Cartório 

de Paz e Notas do Distrito de Coxipó da Ponte – Cuiabá-MT (Xavier de 

Matos), portador do RG n.º 329802 SSP/MT e CPF n.º 353.636.221-49, 

para atuar no Terceiro Serviço Notarial e Reg. das Pessoas Naturais de 

Cuiabá/MT até a posse dos titulares eleitos.

 Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 Publique-se.

 Cuiabá-MT, 19 de março de 2020.

 ((assinado eletronicamente)

 Luís Aparecido Bortolussi Júnior

 Juiz de Direito Diretor do Foro de Cuiabá/MT

PORTARIA Nº 012/2020 – DF

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

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

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

1985 (COJE),

 Considerando a epidemia decorrente do COVID-19 – Novo Coronavírus -, 

e as disposições estabelecidas na Portaria-Conjunta n. 247/2020 de 16 de 

março de 2020;

 RESOLVE:

 Art. 1º A partir do dia 20.03.2020 os atendimentos aos advogados, 

membros do Ministério Púbico e Defensores Públicos, no gabinete da 

Diretoria do Fórum da Comarca de Cuiabá, será realizado por 

videoconferência, por meio da ferramenta tecnológica denominada Skype.

 Art. 2º para que o atendimento seja realizado, deverá ser efetuado o 

contato prévio com o gabinete pelo email HYPERLINK 

"mailto:cba.diretoria@tjmt.jus.br" cba.diretoria@tjmt.jus.br para o regular 

agendamento.

 Art. 3º São condições para a realização do atendimento por 

videoconferência, na presente ocasião:

 I - O advogado deverá estar regularmente habilitado nos autos do 

processo objeto do atendimento;

 II – O advogado possuir equipamento e expertise para manusear o 
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sistema eletrônico em sua unidade computacional;

 III - Possuir instalado em seu computador o sistema SKYPE, acesso 

adequado à internet, câmera de vídeo e microfone;

 IV – Realizar o agendamento prévio estabelecido no art. 2º, informando o 

número de sua inscrição na OAB e o número do processo sobre o qual 

pretende o atendimento virtual;

 V - Informar o número de telefone de contato no agendamento prévio;

 VI - Informar o nome de contato SKYPE para chamamento, pelo juízo, por 

meio do sistema na data e hora designadas ;

 VI - Aguardar, na data e hora designada, a chamada eletrônica via 

SKYPE.

 §1º. Não sendo possível estabelecer conexão de vídeo e som com o 

advogado, ou deste para com o juízo, a reunião será redesignada, 

devendo o advogado proceder ao reagendamento.

 §2º. O advogado deverá velar para que o ambiente em que pretenda 

reunir-se em videoconferência com o juízo, seja adequado para a 

realização da reunião.

 §3º. Não será realizada a reunião em videoconferência caso o advogado, 

no momento de início da chamada, esteja em ambiente inadequado ou em 

movimento.

 §4º. Havendo impossibilidade de atendimento do magistrado ao advogado 

na data e hora agendada, haverá redesignação para o horário mais 

próximo, com comunicação ao advogado;

 §5º. Havendo expressivo volume de atendimentos poderá o agendamento 

ser adiado pelo Juízo, preferencialmente dentro da mesma semana em que 

registrada a solicitação de atendimento, cabendo ao gabinete informar ao 

advogado, com antecedência e justificadamente, qualquer alteração de 

agenda.

 Art. 4º os atendimentos virtuais ocorrerão em todos os dias úteis, durante 

todos os dias de expediente forense ordinário das 14:00 às 17:00 horas, o 

que não impedirá o atendimento em horário diverso (entre as 12:00 e 19:00 

horas) se a urgência do caso assim exigir.

 Art. 5º. Caberá a este Gabinete da Diretoria do Foro controlar a agenda 

de videoconferências via SKYPE e tomar todas as providências para o 

adequado funcionamento do sistema.

 §1°. Deverá o Gabinete da Diretoria do Foro manter registro de todas as 

ligações solicitando agendamento, com identificação dos dados 

constantes no art. 3º, bem como o resultado do agendamento.

 Art. 6°. As reuniões poderão ser gravadas e armazenadas por este Juízo 

para eventual controle de conteúdo.

 Art. 7°. As dúvidas decorrentes da interpretação ou omissões desta 

Portaria serão sanadas por este Gabinete da Diretoria do Foro .

 Art. 8° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

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

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

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

afixando-se cópia no átrio deste Fórum.

 Cuiabá-MT, 19 de março de 2020.

 (assinado eletronicamente)

 Luís Aparecido Bortolussi Júnior

 Juiz de Direito Diretor do Foro de Cuiabá/MT
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1030555-81.2017.8.11.0041 AUTOR: MARIA DA 

CONCEICAO DE FRANCA BARRETO, BENEDITO DE FRANCA BARRETO 

RÉU: BANCO ITAUCARD S/A Vistos etc... Tratam-se os autos de ação de 

exibição de documentos interposta por Benedito de França Barreto e Maria 

da Conceição de França Barreto em face de Banco Itaucard S/A. No que 

se refere à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, tenho que 

esta dever ser a exceção e não a regra, comumente utilizado na grande 

maioria das ações intentadas na justiça. Saliento ainda, que quando os 

fatos narrados não encontra sustentação na declaração de 

hipossuficiência, o ônus da prova cabe a quem alega, já que os autores 

afirmam não terem condições financeiras para suportar as despesas 

processuais, no entanto, extrai-se dos autos que a fatura de cartão de 

crédito dos requerentes ultrapassa o valor de R$ 3.000,00, o que torna 

impossível a análise pela mera arguição de impossibilidade de arcar com 

as custas judiciais. Ademais, tenho que não cabe ao juiz produzir prova 

nesse sentido, mas sim, analisar aquelas que estão no âmbito do 

processo. Apesar de a Lei 1.060/50, exigir apenas a declaração de 

pobreza, ao magistrado cabe analisar o estado de carência do requerente 

da gratuidade de justiça, garantindo-se dessa forma a destinação do 

benefício àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Esse é o 

entendimento do Des. Carlos Alberto Bencke, do Eg. Tribunal de Justiça do 

Rio Grande do Sul, exposto no julgamento do recurso de Apelação Cível n. 

70000322487: “Apesar de a lei, em seu artigo 4º, determinar a simples 

afirmação da parte é suficiente para ser beneficiado, não é prova 

inequívoca o que afirma o pretendente à assistência judiciária, muito 

menos obrigado o julgador a decidir em favor do requerente, se de outras 

provas e circunstâncias ficar demonstrado que o conceito de pobre 

invocado pelo peticionário não é aquele que justifica a concessão. (...) 

Ademais, o conceito de pobreza deve ser valorado pelo julgador dentro 

dos limites traçados pela lei que, no seu parágrafo único do art. 2º, 

determina que o benefício será concedido aos necessitados, entendidos 

estes como aqueles que, para ter acesso à justiça, teriam prejuízo do 

sustento próprio ou da família. Ao que se depreende dos autos, o alegado 

estado de pobreza do apelante não se enquadra no conceito expresso na 

lei, pois não está demonstrado o prejuízo do sustento próprio ou da família 

e que tal indeferimento lhe acarretará a impossibilidade de acesso à 

justiça”. No mesmo sentido: “PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DO 

AUTOR DE IMPOSSIBILIDA DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS – CONTEXTO FÁRICO QUE DEMONSTRA O CONTRÁRIO – 

INDEFERIMENTO – RECURSO IMPROVIDO. Admite-se o indeferimento do 

pedido de justiça gratuita, quando o juiz tiver fundadas razões, malgrado 

afirmação da parte de a situação econômica não lhe permitir pagar as 

custas do processo. Inteligência do art. 5º, da Lei n. 1.060/50”.(TJMT – AG 

37083/05 – 1ª Cciv – Rel. Juiz Alberto Pampado). Assim, com amparo legal 

no § 2º do art. 99 do CPC, INTIMO a parte autora para, no prazo de 15 

dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos aptos à sua 

concessão, ou comprovar o recolhimento das custas processuais. 

Outrossim, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, em sede 

de recurso repetitivo - REsp n. 1.349.453-MS, firmou o entendimento de 

que, nas ações que objetivem a exibição de documentos, para efeitos do 

art. 543-C do CPC, que: “A propositura de ação cautelar de exibição de 

documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível 

como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a 

demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a 

comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em 

prazo razoável e o pagamento do custo do serviço conforme previsão 

contratual e a normatização da autoridade monetária”. Os documentos 

apresentados evidenciam a relação jurídica entre as partes, no entanto, 

não há prova do requerimento administrativo, do não cumprimento, bem 

como, o recolhimento das despesas concernente, aptos a ensejar a 

autorização para exibição dos documentos solicitados em juízo. Assim, 

faculto à parte autora o mesmo prazo acima para emendar a inicial, 

regularizando os apontamentos acima, tudo sob pena de extinção do feito. 

Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito
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esta dever ser a exceção e não a regra, comumente utilizado na grande 

maioria das ações intentadas na justiça. Saliento ainda, que quando os 

fatos narrados não encontra sustentação na declaração de 

hipossuficiência, o ônus da prova cabe a quem alega, já que os autores 

afirmam não terem condições financeiras para suportar as despesas 

processuais, no entanto, extrai-se dos autos que a fatura de cartão de 

crédito dos requerentes ultrapassa o valor de R$ 3.000,00, o que torna 

impossível a análise pela mera arguição de impossibilidade de arcar com 

as custas judiciais. Ademais, tenho que não cabe ao juiz produzir prova 

nesse sentido, mas sim, analisar aquelas que estão no âmbito do 

processo. Apesar de a Lei 1.060/50, exigir apenas a declaração de 

pobreza, ao magistrado cabe analisar o estado de carência do requerente 

da gratuidade de justiça, garantindo-se dessa forma a destinação do 

benefício àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Esse é o 

entendimento do Des. Carlos Alberto Bencke, do Eg. Tribunal de Justiça do 

Rio Grande do Sul, exposto no julgamento do recurso de Apelação Cível n. 

70000322487: “Apesar de a lei, em seu artigo 4º, determinar a simples 

afirmação da parte é suficiente para ser beneficiado, não é prova 

inequívoca o que afirma o pretendente à assistência judiciária, muito 

menos obrigado o julgador a decidir em favor do requerente, se de outras 

provas e circunstâncias ficar demonstrado que o conceito de pobre 

invocado pelo peticionário não é aquele que justifica a concessão. (...) 

Ademais, o conceito de pobreza deve ser valorado pelo julgador dentro 

dos limites traçados pela lei que, no seu parágrafo único do art. 2º, 

determina que o benefício será concedido aos necessitados, entendidos 

estes como aqueles que, para ter acesso à justiça, teriam prejuízo do 

sustento próprio ou da família. Ao que se depreende dos autos, o alegado 

estado de pobreza do apelante não se enquadra no conceito expresso na 

lei, pois não está demonstrado o prejuízo do sustento próprio ou da família 

e que tal indeferimento lhe acarretará a impossibilidade de acesso à 

justiça”. No mesmo sentido: “PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DO 

AUTOR DE IMPOSSIBILIDA DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS – CONTEXTO FÁRICO QUE DEMONSTRA O CONTRÁRIO – 

INDEFERIMENTO – RECURSO IMPROVIDO. Admite-se o indeferimento do 

pedido de justiça gratuita, quando o juiz tiver fundadas razões, malgrado 

afirmação da parte de a situação econômica não lhe permitir pagar as 

custas do processo. Inteligência do art. 5º, da Lei n. 1.060/50”.(TJMT – AG 

37083/05 – 1ª Cciv – Rel. Juiz Alberto Pampado). Assim, com amparo legal 

no § 2º do art. 99 do CPC, INTIMO a parte autora para, no prazo de 15 

dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos aptos à sua 

concessão, ou comprovar o recolhimento das custas processuais. 

Outrossim, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, em sede 

de recurso repetitivo - REsp n. 1.349.453-MS, firmou o entendimento de 

que, nas ações que objetivem a exibição de documentos, para efeitos do 

art. 543-C do CPC, que: “A propositura de ação cautelar de exibição de 

documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível 

como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a 

demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a 

comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em 

prazo razoável e o pagamento do custo do serviço conforme previsão 

contratual e a normatização da autoridade monetária”. Os documentos 

apresentados evidenciam a relação jurídica entre as partes, no entanto, 

não há prova do requerimento administrativo, do não cumprimento, bem 

como, o recolhimento das despesas concernente, aptos a ensejar a 

autorização para exibição dos documentos solicitados em juízo. Assim, 

faculto à parte autora o mesmo prazo acima para emendar a inicial, 

regularizando os apontamentos acima, tudo sob pena de extinção do feito. 

Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito
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exibição de documentos interposta por Benedito de França Barreto e Maria 

da Conceição de França Barreto em face de Banco Itaucard S/A. No que 

se refere à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, tenho que 

esta dever ser a exceção e não a regra, comumente utilizado na grande 

maioria das ações intentadas na justiça. Saliento ainda, que quando os 

fatos narrados não encontra sustentação na declaração de 

hipossuficiência, o ônus da prova cabe a quem alega, já que os autores 

afirmam não terem condições financeiras para suportar as despesas 

processuais, no entanto, extrai-se dos autos que a fatura de cartão de 

crédito dos requerentes ultrapassa o valor de R$ 3.000,00, o que torna 

impossível a análise pela mera arguição de impossibilidade de arcar com 

as custas judiciais. Ademais, tenho que não cabe ao juiz produzir prova 

nesse sentido, mas sim, analisar aquelas que estão no âmbito do 

processo. Apesar de a Lei 1.060/50, exigir apenas a declaração de 

pobreza, ao magistrado cabe analisar o estado de carência do requerente 

da gratuidade de justiça, garantindo-se dessa forma a destinação do 

benefício àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Esse é o 

entendimento do Des. Carlos Alberto Bencke, do Eg. Tribunal de Justiça do 

Rio Grande do Sul, exposto no julgamento do recurso de Apelação Cível n. 

70000322487: “Apesar de a lei, em seu artigo 4º, determinar a simples 

afirmação da parte é suficiente para ser beneficiado, não é prova 

inequívoca o que afirma o pretendente à assistência judiciária, muito 

menos obrigado o julgador a decidir em favor do requerente, se de outras 

provas e circunstâncias ficar demonstrado que o conceito de pobre 

invocado pelo peticionário não é aquele que justifica a concessão. (...) 

Ademais, o conceito de pobreza deve ser valorado pelo julgador dentro 

dos limites traçados pela lei que, no seu parágrafo único do art. 2º, 

determina que o benefício será concedido aos necessitados, entendidos 

estes como aqueles que, para ter acesso à justiça, teriam prejuízo do 

sustento próprio ou da família. Ao que se depreende dos autos, o alegado 

estado de pobreza do apelante não se enquadra no conceito expresso na 

lei, pois não está demonstrado o prejuízo do sustento próprio ou da família 

e que tal indeferimento lhe acarretará a impossibilidade de acesso à 

justiça”. No mesmo sentido: “PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DO 

AUTOR DE IMPOSSIBILIDA DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS – CONTEXTO FÁRICO QUE DEMONSTRA O CONTRÁRIO – 

INDEFERIMENTO – RECURSO IMPROVIDO. Admite-se o indeferimento do 

pedido de justiça gratuita, quando o juiz tiver fundadas razões, malgrado 

afirmação da parte de a situação econômica não lhe permitir pagar as 

custas do processo. Inteligência do art. 5º, da Lei n. 1.060/50”.(TJMT – AG 

37083/05 – 1ª Cciv – Rel. Juiz Alberto Pampado). Assim, com amparo legal 

no § 2º do art. 99 do CPC, INTIMO a parte autora para, no prazo de 15 

dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos aptos à sua 

concessão, ou comprovar o recolhimento das custas processuais. 

Outrossim, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, em sede 

de recurso repetitivo - REsp n. 1.349.453-MS, firmou o entendimento de 

que, nas ações que objetivem a exibição de documentos, para efeitos do 

art. 543-C do CPC, que: “A propositura de ação cautelar de exibição de 

documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível 

como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a 

demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a 

comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em 
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prazo razoável e o pagamento do custo do serviço conforme previsão 

contratual e a normatização da autoridade monetária”. Os documentos 

apresentados evidenciam a relação jurídica entre as partes, no entanto, 

não há prova do requerimento administrativo, do não cumprimento, bem 

como, o recolhimento das despesas concernente, aptos a ensejar a 

autorização para exibição dos documentos solicitados em juízo. Assim, 

faculto à parte autora o mesmo prazo acima para emendar a inicial, 

regularizando os apontamentos acima, tudo sob pena de extinção do feito. 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030555-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DE FRANCA BARRETO (AUTOR(A))

MARIA DA CONCEICAO DE FRANCA BARRETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME PEDROSO DA COSTA RIBEIRO OAB - MS13389-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1030555-81.2017.8.11.0041 AUTOR: MARIA DA 

CONCEICAO DE FRANCA BARRETO, BENEDITO DE FRANCA BARRETO 

RÉU: BANCO ITAUCARD S/A Vistos etc... Tratam-se os autos de ação de 

exibição de documentos interposta por Benedito de França Barreto e Maria 

da Conceição de França Barreto em face de Banco Itaucard S/A. No que 

se refere à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, tenho que 

esta dever ser a exceção e não a regra, comumente utilizado na grande 

maioria das ações intentadas na justiça. Saliento ainda, que quando os 

fatos narrados não encontra sustentação na declaração de 

hipossuficiência, o ônus da prova cabe a quem alega, já que os autores 

afirmam não terem condições financeiras para suportar as despesas 

processuais, no entanto, extrai-se dos autos que a fatura de cartão de 

crédito dos requerentes ultrapassa o valor de R$ 3.000,00, o que torna 

impossível a análise pela mera arguição de impossibilidade de arcar com 

as custas judiciais. Ademais, tenho que não cabe ao juiz produzir prova 

nesse sentido, mas sim, analisar aquelas que estão no âmbito do 

processo. Apesar de a Lei 1.060/50, exigir apenas a declaração de 

pobreza, ao magistrado cabe analisar o estado de carência do requerente 

da gratuidade de justiça, garantindo-se dessa forma a destinação do 

benefício àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Esse é o 

entendimento do Des. Carlos Alberto Bencke, do Eg. Tribunal de Justiça do 

Rio Grande do Sul, exposto no julgamento do recurso de Apelação Cível n. 

70000322487: “Apesar de a lei, em seu artigo 4º, determinar a simples 

afirmação da parte é suficiente para ser beneficiado, não é prova 

inequívoca o que afirma o pretendente à assistência judiciária, muito 

menos obrigado o julgador a decidir em favor do requerente, se de outras 

provas e circunstâncias ficar demonstrado que o conceito de pobre 

invocado pelo peticionário não é aquele que justifica a concessão. (...) 

Ademais, o conceito de pobreza deve ser valorado pelo julgador dentro 

dos limites traçados pela lei que, no seu parágrafo único do art. 2º, 

determina que o benefício será concedido aos necessitados, entendidos 

estes como aqueles que, para ter acesso à justiça, teriam prejuízo do 

sustento próprio ou da família. Ao que se depreende dos autos, o alegado 

estado de pobreza do apelante não se enquadra no conceito expresso na 

lei, pois não está demonstrado o prejuízo do sustento próprio ou da família 

e que tal indeferimento lhe acarretará a impossibilidade de acesso à 

justiça”. No mesmo sentido: “PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DO 

AUTOR DE IMPOSSIBILIDA DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS – CONTEXTO FÁRICO QUE DEMONSTRA O CONTRÁRIO – 

INDEFERIMENTO – RECURSO IMPROVIDO. Admite-se o indeferimento do 

pedido de justiça gratuita, quando o juiz tiver fundadas razões, malgrado 

afirmação da parte de a situação econômica não lhe permitir pagar as 

custas do processo. Inteligência do art. 5º, da Lei n. 1.060/50”.(TJMT – AG 

37083/05 – 1ª Cciv – Rel. Juiz Alberto Pampado). Assim, com amparo legal 

no § 2º do art. 99 do CPC, INTIMO a parte autora para, no prazo de 15 

dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos aptos à sua 

concessão, ou comprovar o recolhimento das custas processuais. 

Outrossim, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, em sede 

de recurso repetitivo - REsp n. 1.349.453-MS, firmou o entendimento de 

que, nas ações que objetivem a exibição de documentos, para efeitos do 

art. 543-C do CPC, que: “A propositura de ação cautelar de exibição de 

documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível 

como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a 

demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a 

comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em 

prazo razoável e o pagamento do custo do serviço conforme previsão 

contratual e a normatização da autoridade monetária”. Os documentos 

apresentados evidenciam a relação jurídica entre as partes, no entanto, 

não há prova do requerimento administrativo, do não cumprimento, bem 

como, o recolhimento das despesas concernente, aptos a ensejar a 

autorização para exibição dos documentos solicitados em juízo. Assim, 

faculto à parte autora o mesmo prazo acima para emendar a inicial, 

regularizando os apontamentos acima, tudo sob pena de extinção do feito. 

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

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

Processo Número: 1018681-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1018681-02.2017.8.11.0041 AUTOR: MARCIA PINHEIRO 

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

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

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

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

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

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

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

documentos apresentados, constata-se no holerite mais recente acostado 

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

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

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

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

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

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

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

garantindo-se dessa forma a destinação do benefício àqueles que 

realmente não tem condições de arcar com as custas judiciais sem 

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

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

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

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

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

pretendente à assistência judiciária, muito menos obrigado o julgador a 

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

demonstrado que o conceito de pobre invocado pelo peticionário não é 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DO AUTOR DE IMPOSSIBILIDA DE 

ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – CONTEXTO 

FÁRICO QUE DEMONSTRA O CONTRÁRIO – INDEFERIMENTO – RECURSO 

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

quando o juiz tiver fundadas razões, malgrado afirmação da parte de a 
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situação econômica não lhe permitir pagar as custas do processo. 

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

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

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

preenchimento dos pressupostos aptos à sua concessão, ou comprovar o 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento. 

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

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 119/2020-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0710428-19.2020.8.11.0001,

RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) ADEMILTON BATISTA GOMES, matrícula nº. 3026, 

Oficial de Justiça, na Central de Mandados da Comarca de Cuiabá, com 

efeitos a partir de 24/03/2020. Publique-se e cumpra-se, remetendo-se 

cópia ao Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Cuiabá, 19 de março de 2020.

(assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

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

PORTARIA Nº. 120/2020-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0710428-19.2020.8.11.0001,

RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) ANDREA CRISTINA CARVALHO DOS SANTOS, 

matrícula nº. 7967, Oficial de Justiça, na secretaria do Juizado Volante 

Ambiental da Comarca de Cuiabá, com efeitos a partir de 24/03/2020.

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

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

Cuiabá, 19 de março de 2020.

(assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

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

PORTARIA Nº.121/2020-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0712434-96.2020.8.11.0001,

RESOLVE:

REVOGAR a Portaria n.º 113/2020-GRHFC, de 12/03/2020, que designou 

o(a) servidor(a) MARIA EDILEUDA SILVA SOUSA CAMPOS, Auxiliar 

Judiciário, matrícula n.º 5867, para exercer a função de confiança de 

Administrativo II, no(a) Central de Administração da Comarca da Capital - 

SDCR, no período de 24/03/2020 a 07/04/2020 (férias).

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

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

Cuiabá, 19 de março de 2020.

(assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

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

PORTARIA Nº.123/2020-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0712572-63.2020.8.11.0001,

RESOLVE:

REVOGAR a Portaria n.º 114/2020-GRHFC, de 12/03/2020, que designou 

o(a) servidor(a) ALESSANDRA VIANA DE SOUSA CALESTINI, Analista 

Judiciário, matrícula n.º 7705, para exercer a função de confiança de 

Administrativo III, no(a) Central de Administração - Primeira e Segunda 

Vara Esp. da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá - SDCR, no 

período de 13/04/2020 a 22/04/2020 (férias).

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

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

Cuiabá, 19 de março de 2020.

(assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

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

* A Portaria n.122/2020-GRHFC completa, que estabelece a Escala de 

Plantão Semanal para a Custódia, dos Oficiais de Justiça da Zona Presídio 

lotados na Central de Mandados do Fórum de Cuiabá durante o trimestre 

de ABRIL A JUNHO/2020, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

* A Portaria n.124/2020-GRHFC completa, que estabelece a Escala de 

Plantão Diário dos Oficiais de Justiça lotados na Central de Mandados do 

Fórum de Cuiabá durante o expediente no mês de ABRIL/2020, 

encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final 

desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151539 Nr: 5833-54.2004.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: GRENDENE S.A, TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 

EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRADIÇÃO CALÇADOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA ROSA MACHADO DE 

OLIVEIRA - OAB:166017/SP, KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI - 

OAB:211.495 OAB/SP, LUIZ OTÁVIO BERTOZO REIS - OAB:3038/MT, 

MONIQUE HELEN ANTONACCI - OAB:316885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte Grandene/SA e o administrador judicial, embora 

devidamente intimados através do DJE nº 10682/20, não apresentaram 

manifestações até a presente data. Diante disso, reitero as intimações nos 

seguintes termos: A) Intimo a parte autora para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, informe ao presente Juízo sobre a distribuição do Incidente 

de Desconsideração da Personalidade Jurídica, conforme petição de fls. 

822/825, tendo em vista que em consulta ao sistema Apolo não foi 

possível encontrar o referido incidente; B) Intimo o administrador judicial, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74368 Nr: 14735-98.2001.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAMPACARNE - COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA, EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGOVERDI S/A

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

MIRANDA - OAB:9.779/MT, ROBERTO VILLA VERDE FAHRION - 

OAB:28380/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando o feito, intimo a síndica para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se o que entender de direito, sob pena de retorno à Central de 

Arrecadação, para seu devido arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 109887 Nr: 13932-18.2001.811.0041

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO COMERCIAL URUGUAI S/A, EX LEGE 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGOVERDI S/A

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

MIRANDA - OAB:9.779/MT, ROBERTO PACHECO TAPIA - OAB:24117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO LUIZ GARCIA - 

OAB:3613/MT

 Impulsionando o feito, intimo a síndica para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se o que entender de direito, sob pena de retorno à Central de 

Arrecadação, para seu devido arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 840764 Nr: 45114-02.2013.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ANTONIO DE ANDRADE, MILTON VIZINI CORRÊA 

JÚNIOR, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO CARVALHO DOS 

SANTOS - OAB:12562/MT, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - 

OAB:9.779/MT

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

OAB:6.218/MT, DIRCEU MARCELO HOFFMANN - OAB:16538

 Visto.

Defiro o pedido de fls. 116/117, e concedo o prazo de 10 dias úteis para 

manifestação.

Decorrido o prazo acima assinalado, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 973637 Nr: 11050-92.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON NUNES DA COSTA, DECIO JOSE TESSARO, 

ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO RIPOLI BIANCHI - 

OAB:12856/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

OAB:9229MT

 Visto.

I - Defiro o pedido retro, e autorizo o desentranhamento dos documentos 

que instruíram a inicial conforme requerido à fl. 63, mediante recibo nos 

autos.

II - Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 368555 Nr: 6569-96.2009.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA CENTRO AMÉRICA LTDA, DROGARIAS 

PANDA LTDA, BRUNO MEDEIROS PACHECO, ZURITA LABORATÓRIO 

FARMCÊUTICO LTDA, NOEMIA MARIA DE LACERDA SCHUTZ, CRISTÁLIA 

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, 

DISTRIBUIDORA FARMACÊUTICA PANARELLO LTDA, MERCK SHARP & 

DOHME FARMACÊUTICA LTDA, TOTVS S/A, BANCO BRADESCO S/A, 

VALERIA SOARES PINHEIRO, Euler Hermes Seguros de Crédito S/A, 

FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

OAB:6065/MT, CARLOS EDUARDO DE LARA MOSQUEIRO - 

OAB:11178/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, 

EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:266539-SP, ILDEBRANDO LOURES 

DE MENDONÇA - OAB:4.419/GO, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:OAB/MT 15.013-A, JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:10.962-B/MT, 

JOÃO JOAQUIM MARTINELLI - OAB:OAB/SP175.215-A, KARINA DA 

SILVA GODINHO - OAB:15.230-O/MT, LEONARDO GOMES BRESSANE - 

OAB:10102, NOEMIA MARIA DE LACERDA SCHUTZ - OAB:4606/GO, 

OLGA MARIA LOPES PEREIRA - OAB:42950/SP, PATRÍCIA CARVALHO 

RACHID - OAB:12.590, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA - OAB:11990, 

RENATO MULINARI - OAB:47342/RS, WILLIAN CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer sobre o 

relatório pormenorizado apresentado pelo administrador judicial às fls. 

4051/4100.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1161753 Nr: 36665-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS MSR LTDA - 

ME, G. V. FILHO EIRELI - ME, ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO - ECAD, BANCO BRADESCO S/A, REAL BRASIL 

CONSULTORIA LTDA, FABIOLA BRITO DE FREITAS, ARLETE BORGES DE 

CAMPOS, PAULO CESAR SOARES CAMPOS, REGIONAL FOMENTO 

MERCANTIL LTDA, EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME, 

ESPÓLIO DE REINALDO BACA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO P. DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, CASSIA ADRIANA SILVA FORTALEZA - 

OAB:12908/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A, 

LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:OAB/MT 6.660, LUIZ CARLOS 

RIBEIRO NEGRÃO - OAB:4632/MT, MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15.401/MT, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15401/MT, MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9566/MT, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, PASCOAL SANTULLO 

NETO - OAB:OAB/MT 12887, PATRICK ALVES DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 7993-B, THIAGO SILVA VIEIRA - OAB:18.976/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, faço as seguintes deliberações:1) AUTORIZO A VENDA 

DIRETA dos bens elencados às fls. 4271/4274, a empresa MUSIVA 

STAGE MUSIC LTDA, pelo valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil 

reais), a ser pago em 12 parcelas mensais e consecutivas de R$ 5.416,66 

(cinco mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos), 

devendo o administrador judicial, juntar nos autos o contrato de compra e 

venda para posterior homologação do Juízo, no prazo de 10 (dez) dias 

úteis.2) Com relação aos demais bens móveis, AUTORIZO A VENDA na 

modalidade de leilão por lances orais e/ou eletrônico, autorizando a 

contratação com o leiloeiro “Kléber Leilões”, devendo o administrador 

judicial observar o que dispõe o art. 142, da Lei 11.101/2055, quando das 

alienações, sob pena de nulidade.2.1 – Para fins de efetivação da 

alienação dos demais bens pertencentes à massa falida, deverá ser 

expedido edital do leilão a ser publicado em jornal de grande circulação, 

com antecedência mínima de 15 (quinze) dias (Lei 11.101/2005 – art. 142,§ 

1º), sem prejuízo da fixação do edital no átrio do fórum e da divulgação 

deste no website do administrador judicial.3) Os valores da venda 

deverão ser depositados em conta judicial vinculada ao presente feito, 

devendo o administrador judicial prestar contas da alienação, juntando aos 

autos os documentos comprobatórios da venda.Consigno que ficam 

excluídos da presente autorização todos os bens que a AMBEV alega 

serem de sua propriedade, tanto por intermédio de manifestação 

direcionada aos próprios autos da falência, quanto daqueles relacionados 

no pedido de restituição.4) Ante a manifestação dos requerentes (fls. 
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4397/4398), INTIME-SE O ADMINISTRADOR JUDICIAL para manifestação 

em 05 (cinco) dias úteis, sobre o pedido do item “a” de fls. 4032/4034 (vol. 

21), em cumprimento a decisão exarada à fl. 4390/4391.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se. Cumpra-se. Ciência ao Ministério Público.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1040065 Nr: 41660-43.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACIL DE OLIVEIRA MACIEL, MARDEN ELVIS 

FERNANDES TORTORELLI, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLBUS TRANSPORTES URBANOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS DAVID BASTOS PEIXOTO - 

OAB:12.760/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO NIGRO - 

OAB:8414/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUIS DAVID 

BASTOS PEIXOTO,  para  devo lução  dos  au tos  nº 

41660-43.2015.811.0041, Protocolo 1040065, no prazo de 48 (quarenta e 

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

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 394962 Nr: 30474-33.2009.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: MATOS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, MATOS 

ARRAIS COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA, BANCO BRADESCO S/A, 

ARRAIS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, MAGAZINE ARRAIS 

COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, NAOR DE MELO FRANCO, FAVORITA 

MODAS E CONFECÇÕES LTDA, COMERCIAL POLO COMÉRCIO DE 

CONFECÇÕES LTDA ME, LIU MODAS COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO M. MEDEIROS - 

OAB:15.401/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, NAOR 

DE MELO FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Cuida-se de recuperação judicial convolada em falência das empresas 

MAGAZINE ARRAIS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, MATOS 

COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, ARRAIS COMÉRCIO DE CONFEÇÕES 

LTDA E MATOS ARRAIS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, conforme 

decisão exarada às fls. 819/822.

Pela decisão de fls. 912/916 dos autos nº 18157-03.2009.811.0041, 

Código: 381995, foi determinada a extensão dos efeitos da falência a 

todas as empresas pertencentes ao Grupo Econômico “Liu Modas”, sendo 

elas: MAGAZINE ARRAIS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, ARRAIS 

COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, MATOS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES 

LTDA, MATOS ARRAIS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, LIU MODAS 

COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, COMERCIAL POLO COMÉRCIO DE 

CONFECÇÕES LTDA E FAVORITA MODAS E CONFECÇÕES LTDA, bem 

como a reunião deste ao processo mencionado anteriormente, para melhor 

gestão dos feitos, eis que todas as empresas relacionadas integram o 

referido grupo.

Pois bem, considerando a ausência de ativo suficiente para satisfazer o 

passivo da massa, foi reconhecida a perda de interesse de agir das 

empresas integrantes do Grupo Econômico Liu Modas nos autos nº 

18157-03.2009.811.0041, Código: 381995, pois não há utilidade na 

continuidade do processo em face da impossibilidade de quitação dos 

débitos.

Assim, houve o encerramento da falência das sociedades empresárias 

ANTONIO MATOS A. FILHO COMÉRCIO ME E VISÃO COMÉRCIO DE 

CONFECÇÕES LTDA, MAGAZINE ARRAIS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES 

LTDA, ARRAIS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, MATOS COMÉRCIO DE 

CONFECÇÕES LTDA, MATOS ARRAIS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, 

LIU MODAS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, COMERCIAL POLO 

COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA E FAVORITA MODAS E CONFECÇÕES 

LTDA, ou seja, a decisão proferida naqueles autos também englobou as 

empresas que integram a presente falência, de modo que a extinção do 

presente feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO nos termos do artigo 485, 

VI, do Código de Processo Civil/2015.

Ciência ao Ministério Público.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

 P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 452057 Nr: 24227-02.2010.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÉ MOACYR WITCZAK JÚNIOR, MARCOS JOSE 

MARTINS FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL DE CUIABA 

LTDA- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Jose Martins 

Fernandes - OAB:, ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10928 A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT

 Visto.

HOMOLOGO por sentença, para que surtam seus jurídicos efeitos, a 

transação celebrada às fls. 48/49, e JULGO O PROCESSO, com resolução 

do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 487, III, alínea “b”, do Código 

de Processo Civil/2015.

As custas processuais e os honorários advocatícios serão suportados na 

forma pactuada.

Transitado em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

 Ciência ao Ministério Público e ao Administrador Judicial.

P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1412205 Nr: 11679-27.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAINE MARIA DE ARRUDA DELMÃO, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

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

OAB:684-COREC, LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA - OAB:15734/MT

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

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

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

PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT

 Visto.

Defiro o pedido de fl. 35, e concedo o prazo de 15 dias úteis para 

manifestação.

Decorrido o prazo acima assinalado, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1453415 Nr: 1920-05.2020.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNDIAL COTTON TRANSPORTES LTDA, 

ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - 

OAB:14449/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de habilitação retardatária interposta pelo MUNICÍPIO DE 

DIAMANTINO - MT, por dependência aos autos da falência de COTTON 

KING LTDA, que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, 
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deve ser recebida como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES, e 

processada na forma do artigo 13, da LRF.

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar 

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1318400 Nr: 12766-52.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON TEIXEIRA DOS SANTOS, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUARACY CARLOS SOUZA - 

OAB:3.287/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

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

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

OAB:7.187/MT

 Visto.

Defiro o pedido de fl. 56, e concedo o prazo de 30 dias úteis para 

manifestação.

Decorrido o prazo acima assinalado, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1342516 Nr: 18314-58.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON BELTRÃO DA SILVA, LORGA & MILEJEVS 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA PATRÍCIA DOURADO 

AMORIM - OAB:9.217/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, MARCO ANTONIO LORGA - OAB:13536

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

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

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

PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5705

 Visto.

Defiro o pedido de fls. 78/79, e concedo o prazo de 30 dias úteis para 

manifestação.

Decorrido o prazo acima assinalado, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1348306 Nr: 19390-20.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR OLIVEIRA DE ALMEIDA, ZAPAZ 

CONSULTING AUDITORIA LTDA

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

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

OAB:684-COREC, MANOEL SEIXAS FILHO - OAB:7633/MT

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Visto.

I - Defiro o pedido retro, e autorizo o desentranhamento dos documentos 

que instruíram a inicial conforme requerido à fl. 56, mediante recibo nos 

autos.

II - Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1353580 Nr: 20176-64.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIS DA SILVA GOMES, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

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

SILVA - OAB:6.565/MT, FATIMA JUSSARA RODRIGUES - OAB:6090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR, 

PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940/MT

 Visto.

I - Defiro o pedido retro, e autorizo o desentranhamento dos documentos 

que instruíram a inicial conforme requerido à fl. 21, mediante recibo nos 

autos.

II - Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1390360 Nr: 6665-62.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAIAS CARLOS SANTOS, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

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

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

AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT, OSWALDO PEREIRA 

CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT

 Visto.

Defiro o pedido de fls. 37/38, e concedo o prazo de 20 dias úteis para 

manifestação.

Decorrido o prazo acima assinalado, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1405414 Nr: 10223-42.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISTIDES CARDOSO JUNIOR , ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BALDANI GOMES 

FERNANDES - OAB:180280, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, SERGIO ARTHUR DIAS FERNANDES - OAB:OAB/SP 

115.670

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

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

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

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:OAB/MT 5.705

 Visto.
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I- Recebo a emenda a inicial de fl. 18, para que surtam seus legais e 

jurídicos efeitos.

 II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por ARISTIDES 

CARDOSO JUNIOR, por dependência aos autos da recuperação judicial da 

AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, que, 

conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser recebida 

como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES, e processada na forma 

do artigo 13, da LRF.

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar 

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1004075 Nr: 25159-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI JOSE ELY, JOÃO CARLOS BRITO REBELLO, 

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, JOÃO CARLOS BRITO REBELLO - 

OAB:6024, NEUDI GALLI - OAB:6562-B OAB/MT

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

OAB:14615/GO, REGINALDO ARÉDIO FERREIRA FILHO - 

OAB:11.295/GO, VITOR RODRIGO DE ELIAS - OAB:38767

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1424567 Nr: 14401-34.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DWORAK, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE ENGEGLOBAL 

CONTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

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

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

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

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:OAB/MT 5.705

 Visto.

I- Recebo a emenda a inicial de fl. 17, para que surtam seus legais e 

jurídicos efeitos.

 II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por ANTONIO DWORAK, 

por dependência aos autos da recuperação judicial da ENGEGLOBAL 

CONSTRUÇÕES LTDA, que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 

11.101/05, deve ser recebida como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE 

CREDORES, e processada na forma do artigo 13, da LRF.

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar 

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1410047 Nr: 11166-59.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOESP GEOTÉCNIA E FUNDAÇÕES LTDA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR FRANCISCO DE OLIVEIRA 

- OAB:154.836/SP, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, LEONARDO BOAVENTURA ZICA - 

OAB:OAB/MT 13754-B, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Visto.

I- Recebo a emenda a inicial de fl. 18, para que surtam seus legais e 

jurídicos efeitos.

 II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por GEOESP 

GEOTÉCNICA E FUNÇÕES LTDA, por dependência aos autos da 

recuperação judicial da AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 

11.101/05, deve ser recebida como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE 

CREDORES, e processada na forma do artigo 13, da LRF.

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar 

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1293460 Nr: 5992-06.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANUEL DOS SANTOS DA SILVA, ZAPAZ 

CONSULTING AUDITORIA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:9.899/OAB-MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

OAB:9.229/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil.Ciência ao Ministério Público.Fixo os 

honorários sucumbenciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).Após, 

cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira
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 Cod. Proc.: 1258746 Nr: 23928-78.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA FERREIRA DE SOUZA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO 

MODELO

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

SILVA - OAB:6.565/MT, MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA - OAB:4.410/MT

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

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

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

OAB:5.940/MT

 Visto.

A habilitante requer a intimação do administrador judicial, “para trazer ao 

universo dos autos o rol de crédito/credores atualizado da Massa Falida 

do Supermercado Modelo”, sob o argumento de que “houveram contatos 

com o escritório do referido via telefone e e-mail sem êxito, bem como, não 

se encontra disponível na serventia desta vara o respectivo rol” (fl. 145).

Considerando que os autos da falência do SUPERMERCADO MODELO 

LTDA (CÓDIGO 800492), tramitam de forma pública, podendo, portanto, a 

parte interessada ter acesso a todos os documentos, inclusive a relação 

de credores, indefiro o pedido formulado à fl. 145.

Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 775474 Nr: 28731-80.2012.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO LUIZ SOUZA DE CARVALHO, EX LEGE 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO MIRANDA - 

OAB:9.779 MT, ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL - OAB:5.794/MT, 

VALERIA SOUZA FONTANA - OAB:14.580/MT

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

OAB:6218/MT, VERÔNICA LAURA CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:7950 

OAB/MT

 Visto.

Intime-se a recuperanda para manifestação, no prazo de 05 dias úteis.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1138848 Nr: 26965-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTOS & LARA LTDA - ME, JEAN ROBSON DOS 

SANTOS, ALINE BARINI NÉSPOLI, DARIUS CANAVARROS PALMA, 

MILENA TAVEIRA LARA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE BARINI NÉSPOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BARINI NÉSPOLI - 

OAB:9.229/MT, CAMILA ANDRETTY - OAB:17634/MT, ELAY 

CAVALCANTE DE MIRANDA VASS - OAB:13349, MARCELO FALCÃO 

FERREIRA - OAB:11.242/MT, MICHELLE SANTOS MACHADO - 

OAB:13.023/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BARINI NESPOLI - 

OAB:9229

 Diante do exposto, com fulcro no art. 58, da Lei n. 11.101/05, HOMOLOGO 

O PLANO E CONCEDO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL à SANTOS & LARA 

LTDA-ME, destacando-se o seu cumprimento nos termos dos artigos 59 a 

61 da mesma lei, bem como na forma no PLANO DE RECUPERAÇÃO e 

PROPOSTA MODIFICATIVA, aprovados em assembleia, com as 

observações relativas às premissas declaradas nulas e ineficazes nesta 

decisão, consignando que o marco inicial para cumprimento, será o dia 25 

do mês seguinte a da publicação da presente decisão, conforme 

estabelecido no plano.O cumprimento das obrigações estabelecidas no 

plano dar-se-á diretamente aos credores, não se permitindo qualquer 

depósito em Juízo.Em virtude do controle de legalidade, deverão ser 

observadas, quando do cumprimento do plano, todas as premissas 

abordadas nesta decisão, destacando-se as seguintes:1) Por tais razões 

a essa premissa deve ser acrescentada que a baixa dos protestos e 

retirada do nome da recuperanda dos cadastros de inadimplentes, por 

débitos sujeitos ao plano homologado, deve conter a ressalva expressa 

de que tal providência será adotada sob a condição resolutiva de que a 

devedora deve cumprir todas as obrigações previstas no referido plano, 

condição esta que deverá ser observada pela Secretaria do Juízo quando 

da expedições dos ofícios aos Cartórios de Títulos e Documentos e 

demais Órgãos de restrição ao crédito.2) Pelas razões acima expostas, a 

premissa do plano que prevê que se novos créditos decorrentes do 

julgamento das impugnações/habilitação, forem incluídos no Quadro Geral 

de Credores, deve ser RETIFICADA a fim de que passe constar que estes 

receberão seus pagamentos nas mesmas condições e formas de 

pagamento dos credores de suas respectivas classes, inclusivo com 

DIREITO A RATEIO eventualmente já realizados.3) ACRESCENTO no plano 

que havendo nova assembleia geral de credores, (....) Cientifique-se o 

Ministério Público do teor desta decisão.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1304520 Nr: 9542-09.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIS MATHEUS BELINI, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNDIAL TUR EXECUTIVA VIAGENS E 

TURISMO EIRELI - ME

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

OAB:, VALTER LUCAS MARONEZI - OAB:17435/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15.401/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil, podendo o autor, se desejar, perseguir 

seu crédito pelas vias ordinárias/executórias.Fixo os honorários 

sucumbenciais no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais), suspensa a 

exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo 

Civil.Dê-se ciência ao Ministério Público.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1305915 Nr: 9885-05.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AMILTON DA SILVA LEITE, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

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

OAB:684-COREC, ROGERIO GALLEGO - OAB:OAB/MT 9809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES 

- OAB:19.032/MT

 Visto. JOSÉ AMILTON DA SILVA LEITE promove a presente habilitação de 

crédito por dependência aos autos da recuperação judicial de TUT 

TRANSPORTES LTDA, a fim de inserir seu crédito trabalhista na 

importância de R$ 26.115,49, no quadro geral de credores da 

recuperanda. A recuperanda se manifesta pela improcedência da 

habilitação de crédito, tendo em vista que os fatos e a constituição do 

crédito do habilitante ocorreram em momento posterior ao pedido de 

recuperação judicial (fls. 34/36). [...] É a síntese do necessário. Decido. De 

início, cumpre ressaltar que a empresa TUT TRANSPORTES LTDA, 

ingressou com pedido de recuperação judicial em 09/06/2005, com o 

deferimento do processamento em 26/10/2005, conforme decisão exarada 

nos autos principais (Processo nº 24716-15.2005.811.0041 – Código: 

215922). O objeto da presente habilitação é a inclusão do crédito 

declarado na sentença proferida pela 1ª Vara Do Trabalho de Tangará Da 
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Serra – MT, (Processo nº 0000348-39.2016.5.23.0051), que condenou a 

empresa requerida ao pagamento de R$ 26.115,49, correspondente a 

ressarcimento por danos materiais, FGTS e multa dos anos 2014 a 2015. 

[...] Desse modo, considerando que a recuperação judicial da TUT 

TRANSPORTES LTDA foi ajuizada em 09/06/2005, e que na referida data o 

crédito do habilitante nem sequer havia sido constituído tendo em vista que 

o fato gerador do crédito é do ano de 2014 a 2015, resta evidente que o 

crédito não se sujeita aos seus efeitos, podendo o crédito do habilitante 

ser cobrado de forma autônoma. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, podendo o autor, se desejar, perseguir seu crédito pelas vias 

ordinárias/executórias. Fixo os honorários sucumbenciais no valor de R$ 

500,00 (Quinhentos reais), suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, 

§ 3º, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Ministério Público. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1209135 Nr: 8132-47.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELMA NOBRE DE ASSIS, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE DE SOUZA MONARO - 

OAB:13094-B, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6.095/MT, Rafael Cisneiro Rodrigues - 

OAB:19032/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil, podendo a autora, se desejar, 

perseguir seu crédito pelas vias ordinárias/executórias.Fixo os honorários 

sucumbenciais no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais), suspensa a 

exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo 

Civil.Dê-se ciência ao Ministério Público.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1157072 Nr: 34709-96.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEILLA CRISTINA RAMOS, CLAYTON DA COSTA 

MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO FELIPE MIOTTO - 

OAB:7252, CLAYTON DA COSTA MOTTA - OAB:14.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allison Giuliano Franco e 

Sousa - OAB:15.836, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, RUBEM 

MAURO VANDONI DE MOURA - OAB:12.627

 Visto.

 TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEL LTDA opôs EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO às fls. 88/91, visando corrigir suposto erro material na 

sentença de habilitação de crédito proferida às fls. 87/87 –v.

 A recuperanda aduz que “a decisão embargada se mostra conflitante 

com a cadeia de raciocínio da fundamentação”, pois o valor 

correspondente ao FGTS, não foi calculado corretamente na parte 

dispositiva da sentença, assim, opôs os presentes embargos de 

declaração a fim de corrigir o erro material quanto ao valor constante na 

decisão.

Pois bem, é sabido que, os embargos de declaração constituem-se em 

meio apropriado para suprir eventuais falhas, de modo a esclarecer 

obscuridades, eliminar contradições ou suprir omissões verificadas na 

decisão embargada (CPC/2015 – art. 1.022).

 De fato, assiste razão a embargante, eis que o valor correspondente ao 

FGTS foi descrito erroneamente no valor de R$ 118.100,88, quando 

deveria constar o valor de R$ 17.636,22, acarretando assim, informações 

conflitantes na parte dispositiva da sentença que deve ser retificada, para 

estar em conformidade com o cálculo colacionado às fl. 13, 16 e 22, 

restando clara a existência de erro material.

Assim, ACOLHO os presentes embargos de declaração, para suprir o erro 

material, fazendo constar no oitavo parágrafo da sentença de fls. 87/87-v, 

a seguinte redação: “Cumpre ressaltar que a habilitante requer a 

habilitação no valor líquido de R$ 70.420,83, mais o valor relativo ao FGTS 

de R$ 17.636,22, que somados perfaz o crédito de R$ 88.057,05”.

E para que na parte dispositiva da sentença, passe a constar:

 “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de Habilitação de Crédito 

e, em consequência, determino que o administrador judicial proceda à 

inclusão do crédito de KEILLA CRISTINA RAMOS, no quadro de credores 

da recuperanda, no valor de R$ 88.057,05, classificado como trabalhista”.

 No mais, permanece a sentença tal como foi lançada às fl. 87/87-v.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1408990 Nr: 10950-98.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO JOSÉ SILVA DO NASCIMENTO, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

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

OAB:684-COREC, ROSANNA KALLY SPREAFICO - OAB:9530/MT

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

SOUZA - OAB:360004, LEONARDO BOAVENTURA ZICA - 

OAB:13754-B/MT, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12.129-A, 

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil, podendo o autor, se desejar, perseguir 

seu crédito pelas vias ordinárias/executórias.Fixo os honorários 

sucumbenciais no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais), suspensa a 

exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo 

Civil.Dê-se ciência ao Ministério Público.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1053179 Nr: 48002-70.2015.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMEIRAS LINHAS COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 

E ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA, VILA SESAMO COMERCIO VAREJISTA 

DE BRINQUEDOS LTDA, BANCO DA AMAZONIA - BASA, UNICRED MATO 

GROSSO, VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS, EMERSON CHAVES DE 

OLIVEIRA, GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA, EDITORA 

GLOBO S/A, TOYNG IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUINALDO DA SILVA AZEVEDO 

- OAB:OAB/SP 160.198, ALESSANDRO TARCÍSIO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:4677/MT,  ANDRE UCHIMURA DE AZEVEDO - 

OAB:OAB/SP-309.103, AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, DENISE FABIANE MONTEIRO VALENTINI - 

OAB:OAB/SP-176.836, ELISANGELA HASSE - OAB:8.689, EMANOELLY 

DO COUTO ALBERNAZ SILVA - OAB:16.835, EMERSON CHAVES DE 

OLIVEIRA - OAB:12291/MT, HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - 

OAB:91.263/MG, IGOR GOES LOBATO - OAB:307.482 OAB SP, JULIO 

DE CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461/MG, MÁRCIA MONTEIRO 

VIDAL - OAB:11.597, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT, MIKAEL 

AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, MILTON EDUARDO COLEN - 

OAB:63240/MG, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT, 

VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955, VITTOR ARTHUR GALDINO - 

OAB:13.955-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer sobre o 

resultado da Assembleia Geral de Credores (fls. 1007/1014) e o plano de 
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recuperação judicial (fls. 770/799).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1126907 Nr: 21701-52.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARO S/A, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o presente pedido de Habilitação de 

Crédito e, em consequência, determino que o administrador judicial 

proceda à retificação do crédito de CLARO S/A, no quadro de credores da 

recuperanda, para que passe a constar o valor de R$ 77.017,70, 

classificado como quirografário. Ciência ao Ministério Público.Fixo os 

honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (Hum mil reais).Após, 

cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 381995 Nr: 18157-03.2009.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE MATOS A. FILHO COMÉRCIO ME, VISÃO 

COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA, NAOR DE MELO FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLOS LOCK - OAB:16828/MT, 

MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECLARO ENCERRADA A PRESENTE FALÊNCIA das 

sociedades empresárias ANTÔNIO MATOS A. FILHO COMÉRCIO ME E 

VISÃO COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA., MAGAZINE ARRAIS 

COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA., ARRAIS COMÉRCIO DE 

CONFECÇÕES LTDA., MATOS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA., 

MATOS ARRAIS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA., LIU MODAS 

COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA., COMERCIAL POLO COMÉRCIO DE 

CONFECÇÕES LTDA. E FAVORITA MODAS E CONFECÇÕES LTDA., e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, VI, do Código de Processo Civil/2015.Expeçam-se os editais, 

bem como ofícios à Junta Comercial, aos Cartórios de Protesto e 

Imobiliários, Serasa, ao SPC, comunicando o teor desta decisão.Defiro a 

expedição de alvará judicial em favor do administrador judicial do valor 

total depositado nos autos.Considerando que esta decisão surtirá efeitos 

no processo nº 30474-33.2009.811.0041, Código: 394962 (em apenso), 

translade-se cópia e junte-se aos autos mencionados.Transitada em 

julgado, deem-se baixas e arquivem-se os autos. P.I.C. Ciência ao 

Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1258818 Nr: 23965-08.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA SANTOS VIEIRA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

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

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:684-COREC, MONICA GRACIELA MANTOVANI NALDI - OAB:8789, 

RONALDO COSTA DE SOUZA - OAB:7630/MT

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Visto.

Defiro o pedido de fl. 52, e concedo o prazo de 30 dias úteis para 

manifestação.

Decorrido o prazo acima assinalado, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1341674 Nr: 18152-63.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ TEIXEIRA CARVALHO

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

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO GUAICURUS LTDA EPP, HOTÉIS 

GLOBAL S/A, GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA., 

ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA VARJÃO FORTES - 

OAB:17832/MT

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

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

OAB:15401, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT

 Visto.

I – Considerando a certidão de decurso de prazo (fl. 62), intime-se 

pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 dias úteis, promover o 

regular andamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento (CPC – 

art. 485, §1º).

II- Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos para extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1360075 Nr: 21473-09.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAMELA DE CARVALHO VIEIRA, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERTO SODRE DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:13022, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES 

- OAB:19.032

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 

485, VI, do Código de Processo Civil, podendo a autora, se desejar, 

perseguir seu crédito pelas vias ordinárias/executórias.Fixo os honorários 

sucumbenciais no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais), suspensa a 

exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo 

Civil.Dê-se ciência ao Ministério Público.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 847019 Nr: 50569-45.2013.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONAN JOSÉ DE OLIVEIRA, JOÃO CARLOS BRITO 

REBELLO, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSPAVI CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE RAMOS DA ROCHA - 

OAB:12.497-b, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES - OAB:5932, GREFF 

RYCELLY REINOSO DA SILVA - OAB:13.932, GUARACY CARLOS DE 

SOUZA - OAB:3287-MT, JOELMA DOS SANTOS FERREIRA - 

OAB:4851-B/MT, KARLLA PATRICIA SOUZA - OAB:5.264/MT, RENATA 

JOANA DARC CAMILO - OAB:12018, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:9764-A/MT, TONY VITOR SANTOS SOUZA - OAB:10460/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FABRINNY MEDEIRO - 

OAB:5.940MT

 Visto.

Trata-se de pedido de HABILITAÇÃO recebida como IMPUGNAÇÃO À 

RELAÇÃO DE CREDORES proposta por RONAM JOSÉ DE OLIVEIRA junto à 

falência de CONSPAVI CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA, a fim de 

que conste o valor de R$ 36.541,35, no quadro geral de credores, 

classificado como trabalhista.

Embora devidamente intimada, a falida permaneceu inerte, conforme 

certidão de fl.78.

O Administrador Judicial se manifesta pela retificação do crédito do 

habilitante nos termos da exordial (fls. 80/82).

Parecer do Ministério Público pela não intervenção no feito (fl. 56).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com documentos 

oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a existência de crédito 

no valor atualizado de R$ 36.541,35, resultante dos autos da reclamação 

nº 0070400-02.2010.5.23.0009.

Considerando que o pedido atendeu aos requisitos legais, inclusive quanto 

à atualização do crédito conforme dispõe o artigo 9º, inciso II, da Lei 

11.101/2005, bem como o Administrador Judicial não se opõe ao pedido, o 

crédito do autor deve ser retificado, para que passe a constar a 

importância de R$ 36.541,35.

Ante o exposto, julgo procedente o presente pedido de Habilitação de 

Crédito e, em consequência, determino que o administrador judicial 

proceda à retificação do crédito de RONAM JOSÉ DE OLIVEIRA no quadro 

de credores da falida, para que passe a constar o valor de R$ 36.541,35, 

classificado como trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 459997 Nr: 29375-91.2010.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: COTTON KING LTDA, Israel Oliveira de Barros, 

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - GRUPO CEMAT, JOSÉ 

CARLOS SIGARINI LOPES, BANCO SANTANDER BRASIL S/A, Texman 

Indústria e Comércio de Pelas Têxteis Ltda, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, 

JOÃO BATISTA DE ALMEIDA, FELICIO ROSA VALARELLI JUNIOR, 

FAGNER PAES DA SILVA, GE BETZ DO BRASIL LTDA, MATO GROSSO 

TÊXTIL S/A, MATOSALEM DE SOUSA CARMO, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA, ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA, ARARAÚNA 

TURISMO ECOLÓGICO LTDA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, ALAIN 

ROBSON BORGES, BANCO SOFISA S/A, ARIANE SOUZA FERREIRA, 

CONDOMÍNIO EDÍFICIO MEDITERRANÉE, DOUGLAS DIAS - ME, GILBERTO 

EGLAIR POSSAMAI, VALMIR PEREIRA BENFICA, ROMARIO POSSAMAI, 

JOCINÉIA CAMPOS SILVA, VALENTINA FERRARI BORGES E JOSÉ OSMAR 

BORGES NETO REPRESENTADOS POR GABRIELA TOLIO FERRARI, WHITE 

MARTINS GASES INDUTRIAIS DO NORTE, CONFECÇÕES E 

REPRESENTAÇÕES J. SÁ LTDA, FACILITA HIEGINAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO NEZI RAGAZZI - 

OAB:137873/SP, ALINE BARINE NÉSPOLI - OAB:9229/MT, Ana Paula 

Genaro - OAB:258.421/SP, ANDRÉ CASTRILLO - OAB:3.990/MT, 

ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE - OAB:SP/155.105, BRUNO 

MEDEIROS PACHECO - OAB:6065/MT, CARLOS ALBERTO 

PACIANOTTO JUNIOR - OAB:214264/SP, CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, DANIELE MONTENEGRO STELLATO RIBEIRO - 

OAB:8681/MT, DÉBORA ADRIANA ALVES VIRGOLINO - OAB:OAB/MT 

7.180, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES - OAB:5.932/MT, FERNANDO 

HENRIQUE CHELLI - OAB:249623/SP, FLÁVIO AUGUSTO VALÉRIO 

FERNANDES - OAB:209083/SP, GABRIELLA VERONESE FILELLINI - 

OAB:140519, GIORDANO DIEGO PROCESKI - OAB:OAB/MT 15.106, 

HERNANI ZANIN JUNIOR - OAB:305.323/SP, IVO MARCELO SPINOLA 

DA ROSA - OAB:13731/MT, JACKSON F. C. COUTINHO - 

OAB:9172-B/MT, JACO CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013A-mt, 

JOAO VICENTE MONTANO SCARAVELLI - OAB:3933/MT, JOSÉ 

ADELAR DAL PISSOL- PROCURADOR DO MUNICIPIO - OAB:2.838, 

JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009, LUIS 

GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES - OAB:45233, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO - OAB:684-COREC, MANUEL MARQUES DIREITO - 

OAB:49706/SP, MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - 

OAB:188846/SP, MARISTELA MORIZZO NASCIMENTO - OAB:5408/MT, 

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, MONIQUE GOMES 

NEMEZIO - OAB:242.404/SP, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT, PEDRO MAURO ROMAN DE ARRUDA - 

OAB:10306-A/MT, RAFAEL MORTARI LOTFI - OAB:236.623/SP, 

ROMULO MARTINS NAGIB - OAB:OAB/DF 19.015, Sandra Mara de 

Almeida - OAB:10.658/MT, WILLIAN CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face a todo o exposto, passo a fazer as seguintes deliberações:1) 

INTIME-SE O ADMINISTRADOR JUDICIAL para adoção das medidas 

pertinentes visando a inclusão do crédito de ALEX JUNIOR DE LIMA 

ALVARENGA no próximo edital a ser expedido e publicado.2) [...] 3.3) 

Deverá o adquirente depositar em conta judicial vinculada ao presente 

feito a quantia de R$ 500.000,00 referente à entrada, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, contados da data de assinatura do contrato de compra 

e venda.3.4) Fica consignado que as 24 parcelas mensais e sucessivas 

de R$ 50.000,00, deverão ser depositadas na referida conta judicial, todo 

dia 20, cabendo ao administrador judicial, noticiar nos autos eventual 

inadimplemento, a fim de adotar as medidas cabíveis, à luz do disposto no 

art. 895, §5º do NCPC.3.5) Com a apresentação do contrato, com a 

comprovação do depósito do valor da entrada, e da prova de pagamento 

do imposto de transmissão, EXPEÇA-SE AUTO DE ARREMATAÇÃO, nos 

termos do art. 901, §2º do NCPC, em favor da empresa J. PRIME – 

CONSTRUTORA DE SOLUÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, para averbação da 

aquisição originária – art. 142, II, §2º c/c art. 144 da LRF, independente 

das anotações, averbações e registros existentes. 3.6) 

Independentemente do cumprimento das determinações anteriores, deverá 

a Secretaria do Juízo:3.6.1) EXPEDIR OFÍCIO ao Cartório de Registro de 

Imóveis do 7º Ofício, da Quarta Circunscrição Imobiliária para averbação 

da arrecadação do imóvel descrito no item “3”.3.6.2) ENCAMINHAR CÓPIA 

DA PRESENTE DECISÃO ao Juízo da 4ª Vara do Trabalho da Comarca de 

Cuiabá – 23ª Região – a ser direcionado aos autos 

0000302-36.2012.5.23.0004, em que figura como autora Aline Messias 

Frazão, a fim de dar ciência da venda direta do imóvel matriculado sob o 

n.º 13.673, do Cartório do 7º Ofício.Expeça-se o necessário.Intimem-se. 

Cumpra-se. Ciência ao Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1324225 Nr: 14360-04.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO APARECIDO CUSTÓDIO, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZIS PEREIRA 

FILHO - OAB:5581, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

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

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

OAB:7.187/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil, podendo o autor, se desejar, perseguir 

seu crédito pelas vias ordinárias/executórias.Fixo os honorários 

sucumbenciais no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais), suspensa a 

exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo 

Civil.Dê-se ciência ao Ministério Público.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1357910 Nr: 20946-57.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CASAM CRISTIANO SANTANA DE ASSIS MELLO, 

LORGA & MILEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO GUAICURUS LTDA EPP, HOTÉIS 

GLOBAL S/A, GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA., 

ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILA RODRIGUES - 

OAB:12503/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

MARCO ANTONIO LORGA - OAB:13536

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

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

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

AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401, OSWALDO PEREIRA 

CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Em seguida, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Portaria

PORTARIA N. 001/2020-GAB

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS, Juiz de Direito, DESIGNADO 

para atuar perante a Segunda Vara Especializada em Direito Agrário e a 

Quarta Vara Especializada de Fazenda Pública, ambas da Capital, no uso 

de suas atribuições legais,

 Considerando a epidemia decorrente do COVID-19 – Novo Coronavírus -, 

e as disposições estabelecidas na Portaria-Conjunta n. 247/2020 de 16 de 

março de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º. A partir do dia 20/03/2020 os atendimentos aos advogados, 

membros do Ministério Púbico e Defensores Públicos, nos gabinetes das 

Varas suso mencionadas, será realizado por e-mail e/ou 

videoconferência, através da ferramenta tecnológica denominada Skype.

Art. 2º. Para que o atendimento seja realizado, deverá ser efetuado o 

contato prévio com os assessores de gabinete, através do e-mail: 

gab.4vfpcba@gmail.com para o regular agendamento de atendimento 

online, via Skype.

Art. 3º São condições para a realização do atendimento por 

videoconferência, na presente ocasião:

I - O advogado deverá estar regularmente habilitado nos autos do 

processo objeto do atendimento;

II – O advogado possuir equipamento e expertise para manusear o sistema 

eletrônico em sua unidade computacional;

III - Possuir instalado em seu computador o sistema SKYPE, acesso 

adequado à internet, câmera de vídeo e microfone;

IV – Realizar o agendamento prévio estabelecido no art. 2º, informando o 

número de sua inscrição na OAB e o número do processo sobre o qual 

pretende o atendimento virtual;

V - Informar o número de telefone de contato no agendamento prévio;

VI - Informar o nome de contato SKYPE para chamamento, pelo juízo, 

através do sistema na data e hora designadas; e

VII - Aguardar, na data e hora designada, a chamada eletrônica via 

SKYPE.

§1º. Não sendo possível estabelecer conexão de vídeo e som com o 

advogado, ou deste para com o juízo, a reunião será redesignada, 

devendo o advogado proceder ao reagendamento.

§2º. O advogado deverá velar para que o ambiente em que pretenda 

reunir-se em videoconferência com o juízo, seja adequado para a 

realização da reunião.

§3º. Não será realizada a reunião em videoconferência caso o advogado, 

no momento de início da chamada, esteja em ambiente inadequado ou em 

movimento.

§4º. Havendo impossibilidade de atendimento do magistrado ao advogado 

na data e hora agendada, haverá redesignação para o horário mais 

próximo, com comunicação ao advogado;

 §5º. Havendo expressivo volume de atendimentos poderá o agendamento 

ser adiado pelo Juízo, preferencialmente dentro da mesma semana em que 

registrada a solicitação de atendimento, cabendo à Assessoria de 

Gabinete informar ao Advogado, com antecedência e justificadamente, 

qualquer alteração de agenda.

Art. 4º os atendimentos virtuais ocorrerão em todos os dias úteis, durante 

todos os dias de expediente forense ordinário, sendo que em havendo 

necessidade de vídeo-chamada e atendimento pelo magistrado, essas 

ocorrerão das 15h às 17h.

Art. 5º. Caberá ao Gabinete juntamente com o magistrado, controlar a 

agenda de videoconferências via SKYPE e tomar todas as providências 

para o adequado funcionamento do sistema.

§1°. Deverá o Gabinete manter registro de todas as ligações solicitando 

agendamento, com identificação dos dados constantes no art. 3º, bem 

como o resultado do agendamento.

Art. 6°. As reuniões poderão ser gravadas e armazenadas pelo Juízo para 

eventual controle de conteúdo.

Art. 7°. As dúvidas decorrentes da interpretação ou omissões desta 

Portaria serão sanadas pelo Gabinete do Juízo.

Art. 8° Esta portaria entra em vigor 20/03/2020.

Cuiabá/MT, 19 de março de 2020

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

Juiz de Direito

 

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1455506 Nr: 2456-16.2020.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA MACHADO DE MENDONÇA REIS, 

JOSÉ BALBINO RIBEIRO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO 

- OAB:12071

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANAURUS VINICIUS V. DE 

OLIVEIRA - OAB:8216-GO, ANAYMUR CASSYUS V. DE OLIVEIRA - 

OAB:9899-GO, CLEUBER ALIONI DA SILVA OLIVEIRA - OAB:18714/GO, 

JEONATHAN SUEL DIAS - OAB:15.978/MT, Rodrigo Coningham de 

Miranda - OAB:18.515/MT, VITOR CARMO ROCHA - OAB:OAB/MT 

15.334

 Impulsiono os presentes autos para, em cumprimento ao disposto às fls. 

08, intimar a parte executada, para efetuar o pagamento do débito no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 450843 Nr: 23323-79.2010.811.0041

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATAIR PACHECO DIAS, CELINA PACHECO PINTO DE 

CASTRO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILO PONCE DE ARRUDA FILHO, 

ASSOCIAÇAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO 

ARICÁ ASSÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARY MÁRCIA GONÇALVES DA 

SILVA COSTA MARQUES - OAB:6.386/MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:, RAQUEL CRISTINA ROCKENBACH BLEICH - 

OAB:7655/MT

 Assim Impulsiono os autos para intimar a parte Autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar Contrarrazões. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 779008 Nr: 32440-26.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PEREIRA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 

ASSUMPÇÃO JUNIOR - OAB:7021/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITORINO PEREIRA DA COSTA 

- OAB:4.671/MT

 Vistos etc.DEFIRO parcialmente o pedido de fls.721/724, e em obediência 
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ao disposto no art. 835 do CPC/2015, e determino que seja procedida as 

pesquisas on-line através dos sistemas conveniados junto ao TJMT, na 

seguinte forma.Em seguida, intime-se a parte EXECUTADA, via A.R., eis 

que não representada por advogado (art. 513, §2º, II, do CPC), para que, 

querendo, impugne, no prazo de 05 (cinco) dias (Art. 854, § 3º, do Código 

de Processo Civil) esta ordem, bem como aquela exarada à 

fl.704.Decorrido o termo, sem manifestação, o que deverá ser 

CERTIFICADO nos autos, INTIME-SE a parte EXEQUENTE.Inexistindo valor 

em nome dos executados, ou sendo estes insuficientes para saldar o 

débito exequendo, proceda-se a busca informatizada através do sistema 

RENAJUD no CPF indicado e, sendo localizados veículos em nome da parte 

executada, proceda à constrição judicial destes.Em sendo esta positiva, 

intime-se a parte EXECUTADA, via A.R, para, querendo, impugnar, no 

prazo de 05 (cinco) dias (Art. 854, § 3º, do Código de Processo 

Civil).Decorrido o lapso, sem manifestação, o que deverá ser 

CERTIFICADO nos autos, INTIME-SE a parte EXEQUENTE.Sendo negativa 

todas as diligências suso mencionadas, intime-se a parte exequente, para 

se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias, indicando a existência de bens 

passíveis de penhora em nome dos executados sob pena de expedição 

de certidão de crédito em seu favor (Art. 583 da CNGC), com a 

consequente extinção e arquivamento do feito, haja vista as tentativas 

infrutíferas de penhoras e busca de bens efetuados pelo Judiciário.No que 

pertine o pleito de busca de bens através do INFOJUD, saliento que o 

Sistema de Informações ao Judiciário é uma ferramenta oferecida aos 

magistrados que possibilita a obtenção de dados existentes na Secretaria 

da Receita Federal do Brasil, a fim de localizar pessoas, seus bens e 

direitos e identificar potencial prática de fraude, execução ou crimes.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 355596 Nr: 26078-47.2008.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO CARLOS DE SOUZA MEIRELLES, YARA 

HUNGRIA DE SOUZA MEIRELLES, NOVO RUMO EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRÇO RIBEIRO DA ROCHA

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

OAB:MT 3473-A, ANGELIKA CAMPOS ASSAÓKA - OAB:9325/MT, 

DIOGO DOUGLAS CARMONA - OAB:751/MT, GERSON MARTINS 

BANDEIRA GOMES - OAB:50898/GO, IRINEU PEDRO MUHL - OAB: 

5.719-B, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719-A/MT, NEUZA MARIA DA 

SILVA - OAB:12643

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16173/O

 Tendo em vista a devolução da Carta Precatoria à fls. 730/747, 

IMPULSIONO os autos para intimar as partes, na pessoa de seus 

advogados, para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1139898 Nr: 27340-51.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UMBERTO LEOPOLDO MARQUES NASCIMENTO, JOÃO 

CLAUDIO NUNES, DUILIO MAYOLINO FILHO, MARIA OLIVEIRA 

ITACARAMBY, LOURIVAL RAMOS DOS SANTOS, CECILIA ANA DE JESUS 

PEREIRA, MILTON ALVES DAMACENO, RICARDO DE ALMEIDA CAMARGO, 

ONIVALDO BUDNY, ARLY EDSON DOMINGOS BRIANEZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ÂNGELO DOS SANTOS, MANOEL DE 

BRITO, ALENCAR DE TAL, E OUTROS, E OUTROS, EDILSON DE OLIVEIRA 

CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ IMPERIAL MAYOLINO - 

OAB:9425-MT, MILTON ALVES DAMACENO - OAB:3.620/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11.390/MT, CARLA HELENA GRINGS SABO MENDES - 

OAB:8361/MT, ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - OAB:21521/O, WALDIR 

SIQUEIRA DE FARIAS - OAB:10201/MT

 Vistos.

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

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

temporária de prevenção ao contágio, SUSPENDO a audiência outrora 

designada.

 Consigno que o reagendamento do ato solene ocorrerá no prazo mais 

breve possível.

 Ademais, DETERMINO que a Serventia deste Juízo, OFICIE a Diretoria do 

Foro, comunicando da suspensão do ato.

 Por fim, traslade-se cópia deste decisum para o processo em apenso sob 

o Cód. 1122896.

 Intime-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1122896 Nr: 20018-77.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLY EDSON DOMINGOS BRIANEZE, ONIVALDO 

BUDNY, RICARDO DE ALMEIDA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ÂNGELO DOS SANTOS, ASSOCIAÇÃO 

FLOR DA MATA, VERA LUCIA MARTINS SANTOS, E OUTROS, UNIÃO DAS 

TRABALHADORAS E TRABALHADORES CHACAREIROS SÃO RAIMUNDO 

DO MORO DE SÃO JERONIMO-COMUNIDADE SANTA LUZIA ESTRADA 

PONTE DE FERRO-FLOR DA MATA, ALÉCIO MELGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON ALVES DAMACENO - 

OAB:3.620/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/O, ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - OAB:21521/O, WALDIR 

SIQUEIRA DE FARIAS - OAB:10201/MT

 Vistos.

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

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

temporária de prevenção ao contágio, SUSPENDO a audiência outrora 

designada.

 Consigno que o reagendamento do ato solene ocorrerá no prazo mais 

breve possível.

 Ademais, DETERMINO que a Serventia deste Juízo, OFICIE a Diretoria do 

Foro, comunicando da suspensão do ato.

 Por fim, traslade-se cópia deste decisum para o processo em apenso sob 

o Cód. 1122896.

 Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 726963 Nr: 22802-03.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRENO BASSO, SÉRGIO NESTOR BASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER LUIZ DA SILVA PAULA, MARIA 

BELITA FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY BENEDITA RAMOS 

TOCANTINS LEITE - OAB:18.653, MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:13603-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCIDES FERREIRA - 

OAB:12.540/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, intimada da certidão de fls. 356, para corrigir 

o numero do CPF informado à fls. 354, a parte Autora apresentou um novo 

CPF (pertencente ao Autor Breno Basso), porém não informou respectiva 

conta corrente, razão pela qual, INTIMO A PARTE AUTORA PARA 

INFORMAR UMA CONTA BANCÁRIA E O RESPECTIVO CPF DO TITULAR 

DESSA CONTA BANCÁRIA. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 821160 Nr: 27375-16.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ANDRIU ALVES MEIRA, WALDECLIFIO ELIAS MEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO LIMA, JOÃO BATISTA DE TAL, MANOEL 

LOPES DE TAL, MARCOS DE TAL, LAÉRCIO GOMES DE PAULA, 

SEBASTIÃO BATISTA SALES, Réus Inominados Citados por Edital, 

LAERTE COTA DA SILVA, ASSOCIAÇÃO DE MORADORES VALE DOS 

SONHOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12.995, ANA LUIZA AMORIM SANTANA - OAB:14.767, VANDERLEI 

CHILANTE - OAB:3533-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO MENEZES - 

OAB:13322, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:

 Vistos etc.

Tendo em conta os embargos de declaração de fls.875/879 e petição de 

fls.880/884, abro vista dos autos ao Ministério Público, nos termos do art. 

178, III, do CPC.

Com a manifestação do Parquet, façam-se conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 338960 Nr: 9841-35.2008.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON FERREIRA ALBRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GOMES LEAL, OLINTO DAS DORES 

MAGALHÃES, FRANCISCO MESSIAS LUCAS, VALTER DOS SANTOS, 

EDESIO FERREIRA DO ESPIRITO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALECIANE CRISTINA SANCHES 

DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 14.513, MAURO CESAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12.035-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHAES - OAB:3.237-B

 .DISPOSITIVODestarte, com fundamento no art. 485, inciso III, em conjunto 

ao art. 274, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito.Sem custas e 

honorários.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com os 

procedimentos de praxe, sem custas.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 822323 Nr: 28500-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCINÉIA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRACILDES PEREIRA GALENO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8.510/MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 Vistos etc.

Determino a alteração da capa dos autos, devendo constar como 

exequente Marco Aurélio Monteiro Araujo.

Em análise aos autos, verifico que à fl.124 fora procedida restrição de 

circulação sobre o veículo em nome do executado.

 Ressalto que, constitui ônus do exequente a viabilização da localização 

dos bens do executado, dessa forma, deve a parte exequente localizar o 

veículo penhorado, com o fito de que possa ser expropriado e entregue ao 

credor para eventualmente ser adjudicado ou levado à hasta pública, se 

for o caso, satisfazendo assim a execução.

Sendo assim, INTIME-SE o exequente para no prazo de 30 (trinta) dias, 

indicar o endereço com o fito de que seja procedida a remoção do veículo 

penhorado nos autos.

Ademais, expeça-se ofício ao CDL, em resposta ao ofício de fl.134, com 

as informações constantes à fl.88.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1381320 Nr: 4561-97.2019.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERTON DE AGUIAR MACEDO, LUCILENE KAINSARES 

MACEDO, THELMA DE AGUIAR MACEDO, HERLON AGUIAR MACEDO, 

ERIKA AGUIAR MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR DE BRITO SILVA, ALCINDO QUIRINO 

GOMES, WASHINGTON LUIZ DE SOUZA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOCRATES GIL SILVEIRA MELO 

- OAB:5557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.878/MT

 Vistos etc.

INTIME-SE, via mandado, a parte requerente, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, nos termos do art. 485, §1º, 

sob pena de extinção.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 775759 Nr: 29022-80.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CONCEIÇÃO ENORÉ TAQUES, CLETO 

BORGES, DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 

ASSUMPÇÃO JUNIOR - OAB:7021/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CELSON FERREIRA DE 

LIMA - OAB:11.092/MT, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO 

JUNIOR - OAB:7021/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl.450; por conseguinte, determino a expedição do 

competente alvará judicial.

Após, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15(quinze dias), nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1023375 Nr: 33593-89.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE LIMA DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE ALVES CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO 

CANAVARROS INFANTINO JÚNIOR - OAB:17616/MT, RODRIGO DE 

ABREU SOUSA - OAB:OAB/MT 16.283

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON LEANDRO DE 

CAMPOS - OAB:6950/MT, JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - 

OAB:14877 MT

 Vistos etc.

Na petição de fls.281/283, após ser intimada acerca do retorno dos autos 

do Egrégio Tribunal de Justiça, insurge a requerida postulando pela 

expedição de ofício à CEF, para que forneça todas as informações do 

imóvel que ainda se encontra financiado, bem como suceda a 

transferência de titularidade do contrato de alienação fiduciária.

 Pois bem. Imperioso ressaltar que ao analisar o pedido das partes, o 

magistrado deve atentar-se aos limites estabelecidos na lide, não podendo 

conceder nada a mais (ultra petita) ou diferente do que foi pedido (extra 

petita), em conformidade com o princípio da congruência ou adstrição, 

elencados no CPC, no art. 492, in verbis:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, 

bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objetivo 

diverso do que lhe foi demandado.

Destarte, sendo o objeto desta ação tão somente a reintegração de posse 

da autora no imóvel em questão, sem pedido contraposto da parte ré, não 

há possibilidade deste Juízo determinar a transferência de titularidade no 

contrato de alienação fiduciária.
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Tal diligência deve ser realizada pela parte requerida, pela via 

administrativa, ou se for o caso, através do ajuizamento de nova 

demanda. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de fls.281/283.

Intime-se a parte exequente, para manifestar requerendo o 

prosseguimento da execução, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1036891 Nr: 40016-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO CEZAR DE MAGALHAES, CACTHIANE 

PEREIRA PADILHA RAMOS, DENIMAR CORREIA DA COSTA, DILTON 

MATOS FREITAS, EDIMARISON NOGUEIRA PEREIRA, EDMAR FRANCISCO 

PEREIRA, FERNANDO AGNELO RIBEIRO, LUCIO ANTONIO DE MENEZES, 

GLAUCIA PEREIRA PADILHA, LUIZ CARLOS FERREIRA, GONÇALO 

PADILHA, JOANA DAR'K BARBOSA VIEIRA, JOAO DE SOUZA BRANDAO, 

JUCINEI DOMINGOS DE AMORIM, KERGINALDO LISBOA MELO, MARIA DE 

LURDES NEVES REZENDE, MARLY SENA DA SILVA, DOMINGOS 

SANTANA PADILHA, ROGÉRIO NEVES GALVÃO, MARCOS JOSE DA 

SILVA, NERI DA COSTA LEITE DIAS, MARCOS EDER EGNELO RIBEIRO, 

MARLETE SENA DA SILVA CARNEIRO, REMOALDO JORGE DE SOUZA, 

ROBSON XAVIER DE ANDRADE, SIMONE AGNELO ROSA DE SOUZA, 

VALTER AGNELO RIBEIRO, LEONIA DIAS DE AMORIM, OTONIEL 

GONÇALO PADILHA, ROSIKELY SENA XAVIER, DOMINGOS SANTANA 

PADILHA, GIONCOLO PADILHA DIAS, JOSE DOMINGOS PADILHA DE 

MOURA, SUZANA AGNELO RIBEIRO, RONALDO MARQUES DE ALMEIDA, 

OSVALDO JOSE DA SILVA, ODENILTON DA SILVA AMORIM, MARCOS DE 

JESUS AGNELO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANE OLIVO DENARDI, DAVID VILALVA 

CORTEZ, LEONILDO DENARDI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE SANTO 

ANTONIO DO LEVERGER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em razão do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, INTIMO as 

partes, via DJE, para se manifestarem, requerendo o que de direito, em 15 

(quinze) dias.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 413345 Nr: 2385-63.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO LERCO, ALAIN BERNARD ROULOUD, 

CHANTAL MARIE CHRISTINE EDWIGE ROULAUD, JEAN BERNARD 

ROULAUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DE TAL, IRENE BASÍLIO DA 

COSTA FERREIRA, Réus Inominados Citados por Edital, ASSOCIAÇÃO 

DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO IRMÃ DORATTI, 

LUCIVALDO JARDIM DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNADETE PARRA 

MERINO - OAB:12.669, ESTEVÃO LOURENÇO CORRÊA - OAB:OAB/PR 

35.082, GABRIEL ARAÚJO LIMA - OAB:26.059/PR, Gabriel Lima de 

Araújo - OAB:26059, João Eurico Koerner - OAB:34.748, JOAO 

EURICO KOERNER - OAB:34748, VICENTE ANDREOTTO JUNIOR - 

OAB:9207

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

FUNDIÁRIO - OAB:, PAULO GUILHERME DA SILVA - OAB:2994/MT

 Vistos etc.

Tendo em conta a regularização do pedido de habilitação, abro vista dos 

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

Com a manifestação do Parquet, façam-se conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 386881 Nr: 22107-20.2009.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA MADEIREIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUZIA FERREIRA DA SILVA, ANTONIO 

DA SILVA RODRIGUES, JOEL ANTONIO DE SOUZA, JAIR MUNHOS 

ROCHA, LUIZ CARLOS OLIVEIRA, MARLENE MARIA DOS SANTOS, 

GERALDINA DE OLIVEIRA, LUCIALDO ROSENDO DA SILVA, AGUINALDO 

SEBASTIÃO UCHA, GERSON FRANCO DE OLIVEIRA, VÂNIA ISLEIDE 

SCHLEN, CANDINHA DA SILVA RODRIGUES, Réus Inominados Citados por 

Edital, ASSOCIAÇAO DOS TRABALHADORES RURAIS DA GLEBA SANTO 

EXPEDITO, LAILSE DOS SANTOS SILVA, JANDIR RAMOS DE SOUZA, 

JOSINEIDE FERREIRA BATISTA, JERONIMO TAVARES DUARTE, GERALDO 

VITAL DE SOUZA, JOSÉ VALDIVINO DOS SANTOS, GENILDO LOURENÇO 

DOS SANTOS, ANTONIO JACOBUCCI, AMARILDO DE SOUZA, BLASIO 

JOSÉ LOTTERMANN, VANDERLEI LOTTERMANN, JANDIR PRIGOL, ALIAN 

PAULO PRIGOL, VANESSA VELOZO SILVA PRIGOL, RICARDO BARBOZA 

DE SOUZA, FERNANDA VIEIRA DE LIMA, SOLENE MARIA ASTRISSI, 

ALGACIR ANTONIO PRIGOL, DEVANIR BRATI, MARCELO POLACI, 

ALTIVINO ALBINO, NADIR DE FREITAS PARGA, RICARDO ANTONIO 

BONAFIM, EDILSON JOSE MORÃO, IZABEL PEREIRA DOS SANTOS, 

JOAQUIM SEVERINO SOBRINHO, DOUGLAS ALEXANDRE SEVERINO, 

ELPIDIO RODRIGUES DOS REIS, GRACILENE GOMES DA SILVA, SILVIO 

BORGES DE ARAGÃO, CLAUDIA APARECIDA FERNANDES, SANDRO 

KAMINSKI, IMARK JUNIOR FERREIRA DE SENA, AGNALDO SEBASTIÃO 

UCHOA, DIRCEU DA SILVA PINTO, JOSÉ NASCIMENTO DOS SANTOS, 

ANDREIA BONIFÁCIO, VILSON FRANCISCO SCHOFFEN, POLIANA 

SCHOFFEN, TANIA ASSUMPÇÃO, ANDREIA DE AMORIM UCHOA, ISMAEL 

PORATO, NILDO GONSALVES, FELIPE PEREIRA RODRIGUES, 

ELIZAMGELA SERJIO DOS SANTOS, CARLA ANDRADE SILVA BRATTI, 

VERA LUCIA ANDRADE SILVA BRATTI, MARIO DOS SANTOS ALVES, 

RODOLPHO EMERICH, JOSÉ DEVANIR TELES, VANDER JOSÉ CARVALHO, 

MARIA LUZIA FERREIRA DA SILVA, GILBERTO WALTA, ORLEY LUIZ DOS 

SANTOS, VALDEMILSON BARBOSA DOS SANTOS, GELIELSON DE 

SOUZA LOPES, JUARI DA SILVA, CICERO RAMOS PEREIRA DA SILVA, 

SUELEN BRIOSCHI, ALCEU JOSÉ BRIOSCHI, CARLOS EDUARDO 

BRIOSCHI, SAULO SOARES, JOSE DE ARAUJO, SADI GAMARTZ, 

FABIANA APARECIDA CORREA YAMACIRO, JEFFERSON MACIANO, 

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, EDISON OLIVEIRA COUTO, VANDERLEI 

ANDERSON HEINZ, MARIO PHILADELPHO GASPAR, JOSELIA VITAL DE 

SOUZA, VANDERLEI BARROSO GUERREIRO, ANTONIO ANGELO, JOSÉ 

SEBASTIÃO UCHOA, ALEX AMORIM UCHOA, LAUDEVINO AUGUSTO 

FERREIRA, PAULO LOPES, VALDIRENE KOVALSI SOARES, RITA DE 

CASSIA TAVARES, DANIEL SCHREINER, ADAUTO VIEIRA DE PAULA, 

EDIPO RODRIGUES GUIMARAES, JEFERSON MIRANDA ANDRADE, 

ROBERTO GOMES DE BARROS, WELLINGTON SOUZA LOPES, 

CLEBERSON BOTOLOMEDI, MOACIR SANTOS SOUZA, ADRIANA 

ANTUNES DE LIMA, CLAUDEMIR GALLY, HANDERSON HABOLDI 

MACIANO, ELIENE OLIVEIRA DA SILVA, JOSÉ OLIVEIRA PRADO, VALDIR 

MATIAS, FERNANDO ANTONIO FARIAS, PEDRO SILVEIRA HERMES, 

PAULO RIBEIRO DA SILVA FILHO, CLAUDIO MARCIO DA SILVA, GABRIEL 

SOARES DOS SANTOS, PAULO CESAR FARIAS, EZEQUIEL DE OLIVEIRA 

PINTO, JOSÉ IVO EMENEGILDO MAXIMO, KARINA STRAPASSON, OSMAR 

ROBERTO DE SANTANA, ADEMIR BOENO DE LIMA, MARIA DE FATIMA 

MARCELINO, DJEHELTON CAVAZZINI, FRANCISCO JOSÉ MARTINS 

NETOS, DJEVERSON CAVAZZINE, JAIR NELSON ZIMNER, AMAURI 

EVERALDO ENGERS, SANDRO DA SILVA ESTEVÃO, ALLYSON ARAUJO 

MENEZES, TELMA MARIA VITAL DE SOUZA, NANCI APARECIDA TOMIASI 

DE MARCHI, ARLETE CATARINA ANSELMI DAMBROS, ELSON JOSE DOS 

SANTOS, MAYCKSON JOSEMAR DA SILVA LEITE, ILSON DOS SANTOS 

VIEIRA, CASSIA SANTANA DE ANDRADE, ELOI LEVI MASS, ELISANDRO 

SANDRI, GUSTAVO CABRAL VARGAS, GILMAR DE ARRUDA LEITE, 

WILLIAN DE MIRANDA FERNANDES, REJAINE RODRIGUES MELO, 

APARECIDA VASCONCELO DE AGUIAR, JONAS TENÓRIO BORGES, 

JANAINA MENEZES SANTOS, WANDERSON GUIMARÃES FONSECA, 

NATAL VITAL DA SILVA, JOSÉ CARLOS DE BARCELOS, MARIA 

FRANCISCA GOMES DA SILVA, HEMERSON RODRIGO DA SILVA, IVACI 

JOSÉ FERREIRA, VILMAR LUIZ GOMES, CESAR KRAEMER, RAQUEL 

GAVA TOZZI, PAULA ANDRADE SILVA BRATTI, IVONE CAMPOS DE 
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QUADROS, GUTIERREZ DE MELO, WILIAN CEZAR VIAN WALTA, PAULO 

MARQUES DE OLIVEIRA, IVO ARAUJO, RODRIGO MOREIRA GOULART, 

FLAVIO FERNANDES DE AGUIAR, IVO TREVIZOL, JARLLEY PAULO DE 

SOUZA, CARLOS ALEXANDRE PARO, ANDERSON TIAGO STRAPAZZON, 

HEMERZON RENATO STRAPAZZON, CRISLAINE DIELENBURG, SADY 

HEZEL, JOÃO ONICZKO, JULIANO FERNANDES DE AVILA, ROBERTO 

ALVES DE SOUZA, MAICON VIEIRA DE MELO, CLEIDE GOMES BRAGA, 

KEILA GOMES BRAGA, CLEYTON GOMES BRAGA, APARECIDA GOMES 

DA SILVA, QUERONES SOARES BRAGA, DAYANE DA SILVA MOURA, 

ADRIANO APARECIDO GOMES, JACQUELINE LEITE LEÃO, MAURO 

RIBEIRO DA SILVA, EDSON SERAFIM, CELIA MARIA PREVELATO, 

WESLEY CARDOSO DE LIMA, JOSÉ ORLEI INACIO, ZENILDA CONSEIÇÃO 

INACIO, GILSON FERREIRA DOS SANTOS, ARISTEU PEREIRA SOARES, 

IVALDIR SANDRI, MAURICIO SANDRI, QUITERIA PLACIAL GOMES, 

CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA, ADAVI JOÃO TREVIZOL, FELISBERTO 

SILVEIRA DA SILVA, IVANILSON FERRAZ BARREIRO, ALIPIO ALVES DE 

ABREU FILHO, SANDRO GOMES DE OLIVEIRA, ADRIANO GOMES DE 

OLIVEIRA, DILMA NOQUELE DE ALMEIDA, GERDION RODRIGUES SILVA, 

EDVALDO LUIZ DAMBROS, CASSIO DAMBROS, ELIANA APARECIDA 

ANSELMI, JONAS PEDRO DOS SANTOS, BENEDITO SEBASTIÃO DE 

OLIVEIRA, CLEITON RIBEIRO DE ABREU, NILSON BORGES DE ALMEIDA, 

CLEUSA PEREIRA DA SILVA MORAIS, NILDO DA SILVA DOS ANJOS, JAIR 

GUERRA DOS ANJOS, ELSON BONETTI DA CRUZ, MARCOS DIONE DA 

SILVA, IONE TIGRE DOS SANTOS, JAMIR BORTOLINI, DAIANE MASS 

SERAFIM, JANAINA DE SOUZA TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR VIANA MOURATO - 

OAB:14265B, JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - OAB:8.247-B, 

RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094, 

SANDRO TICIANEL - OAB:6877/MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:, DIEGO GUTIERREZ DE MELO - OAB:9.231-A, 

JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:4635/MT, LEONARDO PAULI 

GONÇALVES - OAB:14286, MÁRCIA MARIA PEREIRA - OAB:7.094-A, 

Ricardo Delgado Pretti - OAB:OAB/MT 9703, RODRIGO MOREIRA 

GOULART - OAB:204856, RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA - 

OAB:6296/MS

 Vistos etc.

Diante do retorno da carta precatória (fls.1619/1633), declaro encerrada a 

fase instrutória.

 Com relação ao pedido de fls.1636/1637, ressalto que o momento 

oportuno da contradita da testemunha arrolada pela parte contrária é 

aquele entre a qualificação desta e o início de seu depoimento, ainda, 

tendo em conta o indeferimento da contradita pelo Juízo deprecado, não 

há que se falar em nova análise por este Juízo.

Dando prosseguimento ao feito, intimo as partes, para que de forma 

sucessiva, apresentem suas razões finais, nos termos do artigo 364, §2º 

do CPC.

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

do CPC.

 Intimem-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 893397 Nr: 25487-75.2014.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIAL MADEREIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUZIA FERREIRA DA SILVA, JOEL 

ANTONIO DE SOUZA, JAIR MUNHOS ROCHA, LUIZ CARLOS OLIVEIRA, 

MARLENE MARIA DOS SANTOS, GERALDINA DE OLIVEIRA, LUCIALDO 

ROSENDO DA SILVA, GERSON FRANCO DE OLIVEIRA, ASSOCIAÇÃO DE 

TRABALHADORES RURAIS GLEBA SANTO EXPEDITO, PAULO SERGIO 

BORGES ARAGÃO, VANIA ISLEIDI GEHLEN UCHOA, AGNALDO 

SEBASTIÃO UCHOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS J. F. BERNARDES - 

OAB:8.247-B, MARCELO HUCK JUNIOR - OAB:17.976, RICARDO LUIZ 

HUCK - OAB:5651, SANDRO TICIANEL - OAB:6877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA CRISTINA AP. TADEU 

NUNES DE FIGUEIREDO - OAB:1319/TO, RUSSEL ALEXANDRE B. MAIA - 

OAB:6.296/MS, RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA - OAB:6296/MS, 

RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA - OAB:9296/MS

 Vistos etc.

Aguarde-se a realização do ato designado nos autos em apenso (Cód. n. 

386881).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 791901 Nr: 45990-88.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO TADEU DA SILVA PEDRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO CAMPOS FILHO, RONIVALDO, 

WAGNER DA SILVA BRITO, SALDANHA, LUCIANO, FERNANDO DA 

SILVA, SALDANHA SALATIEL LEITE DE BRITO, GILBERTO BARBOSA DE 

MELO, THIAGO QUEIROZ LOPES, ANA CLAUDIA FERREIRA DIAS, JOAREZ 

BRANDÃO DOS REIS, ROSIVALDO MARIA DE SOUZA, SILVIO CESAR DE 

FRANÇA, NEUZA ETERNA FERREIRA DE BRITO, JOCINEI DA CRUZ, 

REGIANY MARIA LEITE DE BRITO, RAFAEL LEITE DE BRITO, ROBSON 

LIMA ARAGÃO, IZABEL CRISTINA PACHECO VIEIRA, KATIA ROSALINA 

DA CRUZ, VERA JEAN GONÇALVES, JOÃO BATISTA GONÇALVES 

AMORIM, EDUARDO SOUZA CAMPOS FILHO, JONATAN MORAES DA 

SILVA, MARIA REGINA NUNES DE ARRUDA, LENICE PEREIRA DA SILVA, 

MEIRIAN ANGELICA DE OLIVEIRA, RIZIA ALMEIDA SANTANA DA SILVA, 

LUANA GRAZIELE VIEIRA FERREIRA, ADILSON PEREIRA DA SILVA, 

JANAINA DA CRUZ SOARES, JACS NAHIME CANDIDO DA COSTA, 

SALOMÃO DA SILVA VARÃO, MARILUCE GONÇALVES DE AMORIM, 

SERGIO ROSALINO DA CRUZ, CRISTINA MOREIRA KOBAYASHI, 

ROBERTO NUNES DE OLIVEIRA, DANIELE DE FRANÇA FERREIRA, 

LEANDRO COELHO DA SILVA, LUCIANO MOREIRA DOS SANTOS, JOSÉ 

ROBERTO SOUZA DE OLIVEIRA, JANAINA DA SILVA PERON, RHAFAELY 

SOARES DE BRITO, MARIA DO CARMO COIMBRA MOREIRA, CAMILA 

ANGELICA DO NASCIMENTO, ADRIANO HENRIQUE DE SOUZA, DIOGO DA 

COSTA MATOS, JUCIMARA NUNES DE ARRUDA, BERNAN CARDOSO DE 

BRITO, FABRICIO DE ARRUDA TOMICHA, MONALISA SOARES DE BRITO, 

APARECIDA VENTURA DE OLIVEIRA, TAIRON DOUGLAS DOS SANTOS 

PROENÇA, MAYONE MICKEL NASCIMENTO CORRÊIA, SERGIO ARAGÃO 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELI BRITZIUS - 

OAB:19138, MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - OAB:6.078/MT, 

ROSANGELA DA SILVA CAPELÃO - OAB:8.944/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI MARQUES - 

OAB:14.678/MT, Davi Marques - OAB:14678

 DISPOSITIVODestarte, com fundamento no art. 485, inciso II, do Código de 

Processo Civil, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito.Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa nos 

termos do art. 85, § 2º, do CPC.Após a preclusão do presente decisum, 

arquivem-se os autos, com os procedimentos de praxe, sem custas.P.I.C.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011319-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO JOSE MATIAS (AUTOR(A))

PAULO ROGERIO SILVEIRA LOPES (AUTOR(A))

OSVALDO DE ARAUJO COUTINHO (AUTOR(A))

ADERSON DA SILVA (AUTOR(A))

OZEIAS BRITO COUTINHO (AUTOR(A))

OSVALDO DE ARAUJO COUTINHO JUNIOR (AUTOR(A))

CARLOS GONCALVES GUIMARAES (AUTOR(A))

RENATO SOARES PEREIRA (AUTOR(A))

DINOILDO APARECIDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FILIPE GIMENES DE FREITAS OAB - MT6709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011319-41.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

RENATO SOARES PEREIRA, CRISTIANO JOSE MATIAS, PAULO ROGERIO 

SILVEIRA LOPES, OZEIAS BRITO COUTINHO, OSVALDO DE ARAUJO 

COUTINHO JUNIOR, OSVALDO DE ARAUJO COUTINHO, DINOILDO 

APARECIDO DA SILVA, CARLOS GONCALVES GUIMARAES, ADERSON 

DA SILVA REU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, 

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO Vistos etc., 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

recolhimento das custas judiciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição art. 290, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013074-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BENEDITO FIALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013074-03.2020.8.11.0041. AUTOR: 

PEDRO BENEDITO FIALHO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a petição inicial, oportunidade em que deverá: I) 

Promover o recolhimento das custas processuais, ou alternativamente 

comprovar sua hipossuficiência, juntando aos autos cópias dos três 

últimos holerites e/ou declaração de imposto de renda. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060336-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERNALDINO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060336-80.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

HERNALDINO DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc Cite-se e intime-se a parte requerida com 

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

vistas à conciliação designada para o dia 29/07/2020, às 11h, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010245-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O. A. N. C. (AUTOR(A))

EUNICE NUNES DE AZEVEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010245-49.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

O. A. N. C., EUNICE NUNES DE AZEVEDO REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc Cite-se e intime-se a parte 

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

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 29/07/2020, às 

11h45, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

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

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

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

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

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

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

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

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

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009489-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009489-40.2020.8.11.0041. AUTOR: HDI 

SEGUROS S.A. REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

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

vistas à conciliação designada para o dia 07/07/2020, às 11h30, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 
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que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012263-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO SERGIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012263-43.2020.8.11.0041. AUTOR: 

MAURO SERGIO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc Cite-se e intime-se a parte requerida com 

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

vistas à conciliação designada para o dia 29/07/2020, às 10h45, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012667-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA SHARA GENZ MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012667-94.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANA SHARA GENZ MACIEL REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

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

vistas à conciliação designada para o dia 29/07/2020, às 10h30, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009918-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO JUNIOR NEVES REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009918-07.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CELSO JUNIOR NEVES REIS REU: SEGURADORA LÍDER Vistos, etc. 

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

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

designada para o dia 29/07/2020, às 11h00, a ser realizada pela Central 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012264-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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JEFFERSON RODRIGUES LEAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012264-28.2020.8.11.0041. AUTOR: 

JEFFERSON RODRIGUES LEAL REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc Cite-se e intime-se a parte requerida com 

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

vistas à conciliação designada para o dia 29/07/2020, às 11h15, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012764-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DOMICIANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012764-94.2020.8.11.0041. AUTOR: 

JORGE DOMICIANO REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 07/07/2020, às 12h, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

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

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009769-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLUS JEAN (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIONE MODESTO TEIXEIRA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009769-11.2020.8.11.0041. AUTOR: 

OLUS JEAN REU: ALCIONE MODESTO TEIXEIRA Vistos, etc Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 07/07/2020, às 11h30, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

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

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003063-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIRILA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003063-12.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CIRILA MARIA DA SILVA REU: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, etc Cite-se e intime-se a parte 

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

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 07/07/2020, às 

11h30, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

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

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

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

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

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

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 
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334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

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

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000945-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON REIS DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000945-63.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANDERSON REIS DE SIQUEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc Cite-se e intime-se a parte requerida com 

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

vistas à conciliação designada para o dia 29/07/2020, às 14h, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013007-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOEL MARQUES DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013007-38.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

NOEL MARQUES DA SILVA JUNIOR REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos, etc. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

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

vistas à conciliação designada para o dia 29/07/2020, às 11h15, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006070-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO DE OLIVEIRA TOLEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

Petição de Pagamento Voluntário postulando o que entenderem de direito. 

Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014467-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERUSKA CAMILO VILELA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem CONTRARRAZÕES ao 

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036403-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKON KENNEDY DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem CONTRARRAZÕES ao 

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006731-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONE CLAUDE JARDIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010136-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALVO VITOR DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014022-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE MARA DE AVILA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT12093-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

DESTAK AGENCIA VIAGENS TURISMO LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO OAB - MT20643/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010298-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA CORREA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010543-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONY DOMINGUES VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010855-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON CANDIDO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1010604-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ARAUJO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007585-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DO CARMO SOARES NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022561-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO DE PAIVA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011499-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011316-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO BRITO CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011865-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FHELIPY FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1011937-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISIELY APARECIDA LIMA DE ASSIS 72444975120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IASNAIA POLLYANA GUSMAO SAMPAIO OAB - MT7601-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA CARDOSO MORAES OAB - SP331851 (ADVOGADO(A))

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 
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do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027657-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO RODRIGUES DANTAS OAB - MT8085-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT7215-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014651-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYRTON CORNELIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT7507-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO WILSON PINTO (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

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

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

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

Correspondência Devolvida (Id.20460879) juntada aos autos, requerendo 

o que entenderem de direito. – Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008873-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSSON MATHEUS SOUZA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007946-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZABETE RODRIGUES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO UMBELINO NETO OAB - MT10209-O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE PACHER OAB - MT14421-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REU)

AMIGAO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO OAB - MT15623-O 

(ADVOGADO(A))

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT10105-O (ADVOGADO(A))

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002242-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015271-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON MIRANDA DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012917-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINA EVANGELISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 
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eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018451-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAIZA FERNANDA SILVA CALONGA (AUTOR(A))

DALTON DANIEL FARIA GERALDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMARA LARRANHAGAS MAMEDES OAB - MT21166-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (REU)

GOLDEN GREEN RESIDENCE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007299-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MORAES TORTORELLI DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024416-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURELEY AMORIM DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042592-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D.B.S.-DISBRASERV SERVICOS OPTICOS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

D. B. L. DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE LENTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDU RAHMAN HOMMAID OAB - MS18863 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVAX PRODUTOS OTICOS EIRELI - ME (REU)

CARLOS ROBERTO CARDOSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS MANOEL OAB - MT19532-B (ADVOGADO(A))

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015439-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HENRIQUE SANTOS MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008912-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ QUINTANA NOVAES OAB - SP192051-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015907-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUIMAR FERREIRA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))
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Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013873-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA FERREIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014562-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LICY DE RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015009-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIRSON DOS SANTOS ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014340-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS CAMPOS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029783-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONIQUI SYNAYDA SOARES BAHIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016202-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX BARRETO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014631-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO MEDEIROS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031247-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MONTEIRO DA SILVA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015391-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO ALEXANDRE CAMPOS DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023381-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031275-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA PEREIRA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031641-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RUFINO DE MENESES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009632-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031205-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO SAKAMOTO DE HOLANDA CAVALCANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 378600 Nr: 14821-88.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO MÁRCIO UEMURA MEIRA, GISSELMA 

BENEDITA BRITO UEMURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCA INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA, BELKA 

COMERCIO DE MÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:MT 8.107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ DE DEUS 

JUNIOR - OAB:7167/MT, Fernanda Irene Savaris - OAB:56729/RS, 

itamar de souza silva - OAB:242796SP, SAULO VICTOR ARRAIS 

MALHEIROS NEVES - OAB:15367, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

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

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83700 Nr: 813-92.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HABITACIONAL ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEA MARIA M. DA SILVA, MARIA DA 

SILVA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA 

- OAB:10.064/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7.297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO GRZYBOWSKI - 

OAB:6536-A/MT, MARIO RIBEIRO DE SÁ - OAB:2.521/MT, MARIO 

RIBEIRO DE SA - OAB:2521

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas nas 

pessoas de seus advogados para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito, tendo em vista o retorno da Carta Precatória, 

postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 1127589 Nr: 21999-44.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL AMECOR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido de fls. 107.

 Restitua o prazo para a parte requerente, de 20 (vinte) dias para 

comprovar a publicação do Edital (fl.79).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1036267 Nr: 39730-87.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO RODRIGUES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 9.862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias, para dar andamento ao feito, tendo em vista a resposta do ofício, 

postulando o que entender de direito. Nada mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035895-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMI DA SILVA MELO SANTANA (AUTOR(A))

JOVANE DIAS SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT17695-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO AMADO FELICIO (REU)

JOSE CARLOS MASSANEIRO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVARO FERREIRA NETO OAB - MT5260-O (ADVOGADO(A))

CAIO CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT18841-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO SILVEIRA OAB - MT10410-O (ADVOGADO(A))

THIAGO SILVEIRA OAB - MT12963-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA OAB - MT10742-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1035895-06.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

NOEMI DA SILVA MELO SANTANA, JOVANE DIAS SANTANA REU: JOSE 

CARLOS MASSANEIRO, ROBERTO AMADO FELICIO DO SANEAMENTO E 

DA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com 

Tutela Antecipada, que move NOEMI DA SILVA MELO SANTANA e 

JOVANE DIAS SANTANA, contra JOSE CARLOS MASSANEIRO e 

ROBERTO AMADO FELÍCIO. Trata-se de julgamento conforme o estado do 

processo, no qual não vislumbro nessa quadra processual quaisquer das 

hipóteses previstas nos artigos 354 (extinção do processo) e art. 355 

(julgamento antecipado do mérito) do Código de Processo Civil. As 

circunstâncias da causa não traduzem complexidade, sendo 

desnecessária a realização de audiência de saneamento e organização 

do processo, razão pela qual passo a sanear o feito, nos termos do art. 

357 do CPC. As partes são legítimas e estão devidamente representadas. 

Não há nulidades a serem pronunciadas ou irregularidades a serem 

corrigidas. As preliminares suscitadas pelo requerido ROBERTO AMADO 

FELÍCIO entra no mérito da ação, deixo para analisá-las no decorrer da 

sentença. O requerido JOSÉ CARLOS MASSANEIRO, suscitou em 

preliminar do Interesse Processual e da Carência e Inépcia da Ação. 

Passo a analisá-las. I- DO INTERESSE PROCESSUAL Não é necessário 

muito esforço para concluir que a presente preliminar não prospera. Isso 

porque, se para obter o que pretende o autor necessita da providência 

jurisdicional pleiteada e se há necessidade, deve ser considerado. A 

presença do interesse processual não determina a procedência do 

pedido, mas viabiliza a apreciação do mérito, permitindo que o resultado 

seja útil, tanto nesse sentido quanto no sentido oposto, de denegação. 

Ademais, segundo Vicente Greco Filho, “há interesse processual quando 

a lei exige expressamente a intervenção do Judiciário, ....” (Direito 

Processual Brasileiro, vol. 1º, ed. Saraiva, 12ª edição, pág. 81). Diante 

disso, não merece prosperar a alegação quanto à falta de interesse 

processual, uma vez que a requerente busca reparação de direito que 
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entende violado. Portanto, AFASTO a preliminar aventada. II- DA 

CARÊNCIA DA AÇÃO E DA INÉPCIA DA AÇÃO. Alega de forma genérica o 

requerido que os requerentes são carecedor da ação, na medida em que 

não possui direito líquido e certo, em razão de não ter comprovado nos 

autos contrato assinado com o requerido. In casu, as tratativas de 

negociação, venda e pagamentos foram efetuados diretamente ao 

requerido, não havendo que se falar em inépcia e carência da ação. 

Portanto, AFASTO a preliminar aventada. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES 

DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A ATIVIDADE PROBATÓRIA COM A 

ESPECIFICAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA ADMITIDOS O ponto controvertido 

da lide reside na devolução dos valores pagos a parte requerida, valores 

esses pagos pelo segundo imóvel o qual foi retomado, conforme termos 

aduzidos na exordial. Intimadas as partes para especificar as provas ID. 

14171631. DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS; Considerando a 

natureza do objeto da demanda, entendo por bem deferir a produção de 

depoimentos pessoais das partes, prova testemunhal e prova documental. 

Ante o exposto: a) DECLARO O FEITO SANEADO. b) DEFIRO a produção 

da prova testemunhal, documental e depoimento pessoal das partes, sob 

pena de confissão; c) Oportunizo as partes apresentar em Juízo, para 

homologação, delimitação CONSENSUAL das questões de fato e de direito 

da lide, a qual se homologada, vincula os sujeitos processuais; d) Designo 

audiência de instrução para o dia 08 de julho de 2020 às 14h00min, 

devendo o rol de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias a 

partir da intimação da presente decisão, sob pena de preclusão; e) Cabe 

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

hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do Juízo 

somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do §4º, art. 

455, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006899-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR CARNEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

advogado(s), para manifestar sobre o pedido de extinção no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011565-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS RAQUEL COELHO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011565-71.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: THAIS RAQUEL COELHO RIBEIRO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Thais Raquel Coelho Ribeiro 

contra Porto Seguro Companhia de Seguro e cia, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

11.137,50 (onze mil cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 13/11/2016, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares de 

ilegitimidade passiva, comprovante em nome de terceiro e impugnação da 

justiça gratuita, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento administrativo da 

indenização. Realização de avaliação médica (ID 27511536), sendo 

apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 13/11/2016. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da impugnação ao pedido de 

justiça gratuita O requerido afirma que o autor não trouxe qualquer 

documento a demonstrar a sua hipossuficiência. Entretanto, verifico que a 

parte autora apresentou carteira de trabalho em ID 18808979, no qual 

consta a informação de que a mesma está desempregada, demonstrando 

uma situação de incapacidade financeira. Posto isso, rejeito a preliminar 

suscitada. III – Comprovante de endereço em nome de terceiro Pela leitura 

do dispositivo legal, pode-se vislumbrar que não há previsão legal de 

juntada de comprovante de residência do autor, bastando, pura e 

simplesmente, que o autor descreva seu endereço. Ademais, como bem 

afirmado pelo autor, a procuração e declaração de pobreza contém o 

endereço indicado no comprovante na fatura de ID 18808968, de maneira 

que o formalismo requerido de declaração expressa do autor quanto a isto 

está dispensado, configurando, novamente, excesso de formalismo, que 

obsta o acesso à justiça. A jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA.INEXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA 1. É 

inexigível a juntada de comprovante de residência da parte autora por 

ausência de disposição legal, consoante previsto nos artigos 282 e 283 do 

Código de Processo Civil , os quais estabelecem requisitos que devem ser 

observados pela parte autora ao apresentar em juízo sua petição inicial. 2. 

Ademais, a autora esta qualificada e informa seu endereço na petição 

inicial sendo que, até prova em contrário, presumem-se verdadeiros os 

dados fornecidos pela requerente na peça vestibular. 3. Dessa forma, é 

forçoso concluir que "a não apresentação do comprovante de residência 

não enseja a extinção do processo por carência de ação ou ausência de 

pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do 

processo". Precedentes desta Corte. 4. Ressalte-se que, não obstante a 

inexigibilidade da juntada do documento em questão, a parte autora 

acostou aos autos, posteriormente, seu comprovante de residência, fato 

este que permite o exercício do juízo de retratação, ainda que em sede 

recursal, nos termos do art. 296 , caput, do CPC , em homenagem à 

garantia fundamental do acesso pleno à Justiça e ao princípio da economia 

processual. Precedentes desta Corte. 5. Apelação provida. Sentença 

anulada, com a determinação de regular prosseguimento do feito.” (TRF-1 

APL AC 15841, MG 2009.01.99.015841-6, Relator Desa. Federal Monica 

Sifuentes, 2ª Turma, Publicação: 09/09/2011).“ Por tais argumentos, afasto 

a preliminar suscitada. Passo à análise do mérito. III - Mérito Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 
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jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Certidão de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 18808982) e o laudo pericial (ID 27511536). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos OMBROS o 

percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima é de 75% (setenta e cinco por cento), e 

que a quantia já recebida administrativamente encontra-se no valor de R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), percebe-se o valor remanescente totalizando em R$ 168,75 

(cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos). Nesse passo, 

o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência 

dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida ao 

pagamento do importe R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta 

e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (13/11/2016). 

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo R$ 700,00 (setecentos reais), na 

forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

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

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029896-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAYS DE PAULA COSTA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1029896-04.2019.8.11.0041 THAYS DE 

PAULA COSTA SANTOS PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

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

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 12/12/2019, às 11h12, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

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

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034822-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON DA COSTA CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Partes da designação da pericia para o dia 07/05/2020, por ordem de 

chegada das 13:30 as 16:00 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031479-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WISLEY ARAUJO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Partes da designação da pericia para o dia 07/05/2020, por ordem de 

chegada das 13:30 as 16:00 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024970-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELINEIA PIMENTEL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Partes da designação da pericia para o dia 07/05/2020, por ordem de 

chegada das 13:30 as 16:00 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1019962-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEDROSO NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Partes da designação da pericia para o dia 07/05/2020, por ordem de 

chegada das 13:30 as 16:00 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022816-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE RONDON DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Partes da designação da pericia para o dia 07/05/2020, por ordem de 

chegada das 13:30 as 16:00 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029701-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN MORAIS DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Partes da designação da pericia para o dia 07/05/2020, por ordem de 

chegada das 13:30 as 16:00 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036855-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BEZERRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Partes da designação da pericia para o dia 07/05/2020, por ordem de 

chegada das 13:30 as 16:00 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030817-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ANUNCIADO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA PEREIRA SANTOS OAB - 941.517.091-34 (REPRESENTANTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Partes da designação da pericia para o dia 07/05/2020, por ordem de 

chegada das 13:30 as 16:00 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036834-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE RODRIGUES DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Partes da designação da pericia para o dia 07/05/2020, por ordem de 

chegada das 13:30 as 16:00 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038024-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA DE ALMEIDA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Partes da designação da pericia para o dia 07/05/2020, por ordem de 

chegada das 13:30 as 16:00 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039636-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO ALVES GUSMAO (AUTOR(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070020/3/2020 Página 35 de 569



Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SABOIA PAES DE BARROS OAB - MT10479-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Partes da designação da pericia para o dia 07/05/2020, por ordem de 

chegada das 13:30 as 16:00 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020141-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS BRAGATTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019623-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1044322-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SOARES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO LEONEL DE AZEVEDO - ME (EXECUTADO)

 

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

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

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

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005074-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEMERSON HENRIQUE SOUSA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Partes da designação da pericia para o dia 07/05/2020, por ordem de 

chegada das 13:30 as 16:00 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024679-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CARLITO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Partes da designação da pericia para o dia 07/05/2020, por ordem de 

chegada das 13:30 as 16:00 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005623-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA OLIVEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

L. M. S. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009167-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042136-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS GUILHERME RAMIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Partes da designação da pericia para o dia 07/05/2020, por ordem de 

chegada das 13:30 as 16:00 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Ofício Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009536-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY ALMEIDA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT19625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO JHONNES PASSARINI (REU)

KELLY REGINA DA SILVA (REU)

A. V. P. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO JHONNES PASSARINI OAB - MT22878/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - MT22233-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6435/6436, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Ofício nº 1009536-19.2017.8.11.0041 Cuiabá- MT, 19 de 

março de 2020. Referência: Processo n. 1009536-19.2017.8.11.0041 

Parte autora: SIDNEY ALMEIDA FERREIRA Parte ré: ROBERTO JHONNES 

PASSARINI, KELLY REGINA DA SILVA, A. V. P. Senhor(a) Delegado(a): 

Solicito a Vossa Senhoria, as providências necessárias, no sentido de 

remeta a este Juízo, caso existente, cópia de inquérito policial que tenha 

como indiciado e ou investigado Roberto Jhonnes Passarini, inscrito no 

CPF nº 039.826.161-07, no prazo de 10 (dez) dias. Atenciosamente, 

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO JUÍZA DE DIREITO 

Documento assinado eletronicamente Ao(À) Senhor(a) Delegado(a) 

Delegacia de Delitos de Trânsito de Cuiabá-MT BR-364, S/Nº, Bairro São 

Francisco Cuiabá-MT Cep.: 78088-800

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022561-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DAVID REINALDO ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ASFRETE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL LTDA 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TANIA ZUCHIERI BRESSAN OAB - MT13375-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o 

AUTOR, na pessoa de seu (s) advogado(s), e via sistema para IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049893-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN ROSELLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Partes da designação da pericia para o dia 07/05/2020, por ordem de 

chegada das 13:30 as 16:00 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036169-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR BARBOSA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Partes da designação da pericia para o dia 07/05/2020, por ordem de 

chegada das 13:30 as 16:00 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-35 CAUÇÃO

Processo Número: 1043294-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADM SISTEMAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYVISON GOMES DO NASCIMENTO OAB - GO37402 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APICE ASSESSORIA ECONOMICA E CONTABIL LTDA - ME (REQUERIDO)

INES FERREIRA GANDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELA DA CRUZ OAB - MT15918-A (ADVOGADO(A))

 

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

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

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024756-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA ADRIELLI SANTANA CESAR (EXECUTADO)

 

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

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

advogado(s), para manifestar interesse no prosseguimento do feito, no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1048707-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIL DE OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937-O 

(ADVOGADO(A))

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT20935-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

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

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

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. INTIMAÇÃO das Partes AUTORA E REQUERIDA, na 

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

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

desejam demonstrar, no mesmo prazo. Somente após as partes 

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1050969-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CORREA DE MORAES & MORAES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA RIBEIRO DA SILVA CASTILHO ROCKENBACH OAB - MT25972/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MENU DO ALIMENTO EIRELI - ME (REU)

 

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

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

advogado(s), para manifestar sobre a Ofício juntado no id. 30526379, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001900-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO OAB - MT4856/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSEIAS EVANDRO PINHEIRO (REQUERIDO)

 

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

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025891-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENITO LEONEL PINOTTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020430-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELZA LEITE FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1020430-83.2019.8.11.0041 MARIA ELZA 

LEITE FERREIRA Seguradora Lider Cite-se e intime-se a parte requerida 

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

de conciliação designada para o dia 28/11/2019, às 08h00 - Conciliação 5, 

a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1024353-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DILSON DE SOUZA PONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HYOSNARA RENATA SANTANA DA SILVA OAB - MT23118/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1024152-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINILDA NERES DOS SANTOS DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

advogado(s), para manifestar o interesse em executar a sentença, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036625-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIRCEU GRANDO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

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

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

advogado(s), para manifestar o interesse em executar a sentença, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1048888-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR OTTENIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

advogado(s), para manifestar o interesse em executar a sentença, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036615-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BENICIO SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

advogado(s), para manifestar o interesse em executar a sentença, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019371-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LOPES DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019371-60.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

RODRIGO LOPES DE MORAES EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor, para pagar o 

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

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

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

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Consigne 

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

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

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

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

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

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

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

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de março de 2020. Vandymara Galvão Ramos 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021460-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIELSON GIGOGNINI DE QUADROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021460-56.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JUNIELSON GIGOGNINI DE QUADROS EXECUTADO: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Intime-se o devedor, para pagar o débito no 

prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

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

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Consigne 

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

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

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

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

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

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

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

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de março de 2020. Vandymara Galvão Ramos 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1008899-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES OAB - MT19032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008899-63.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME 

Intime-se a requerente para regularizar o polo passivo, indicando os 

herdeiros do falecido sócio minoritário, MUCIO JOSE FERREIRA, para 

serem citados, no prazo de 15 dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018609-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS PINTO DE REZENDE NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018609-44.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JESUS PINTO DE REZENDE NETO EXECUTADO: SEGURADORA LÍDER 
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Intime-se o devedor, para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido 

das custas processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, bem como honorários advocatícios 

arbitrados no mesmo patamar. Consigne que, transcorrido o prazo 

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

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

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, impugnação 

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

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

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

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

Cuiabá, 17 de março de 2020. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1046210-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO CAMPOS DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1046210-25.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GILBERTO CAMPOS DE ARAUJO EXECUTADO: SEGURADORA LÍDER 

Intime-se o devedor, para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido 

das custas processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, bem como honorários advocatícios 

arbitrados no mesmo patamar. Consigne que, transcorrido o prazo 

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

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

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, impugnação 

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

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

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

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

Cuiabá, 17 de março de 2020. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052918-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CRISTIANO DA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1052918-91.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

FABIO CRISTIANO DA ROSA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Intime-se a parte autora, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, regularizar a representação processual, tendo em vista que a 

assinatura da procuração de ID 26153179 e as assinaturas dos 

documentos pessoais do autor são divergentes. Após, conclusos para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 18 de março de 2020. 

Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023231-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL PARANA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR OAB - SP234670-O (ADVOGADO(A))

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - MT22195-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALIA URIANA MAIA WANDERLEY DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023231-74.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SOCIEDADE EDUCACIONAL PARANA LTDA EXECUTADO: DALIA URIANA 

MAIA WANDERLEY DE CARVALHO Indefiro o pedido de reconsideração 

no Id. 25925744. Ademais, o recurso de agravo de instrumento não foi 

conhecido consoante decisão de Id. 30083233. Intime-se a exequente 

para dar prosseguimento ao feito e assim requerer o que de direito, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo e sem manifestação da parte 

interessa, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo, por ausência 

de bens para penhora, nos termos do art. 921, III, do CPC, ressaltando que 

após um ano de suspensão começa a correr o prazo da prescrição 

intercorrente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017779-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L A LEMOS CASCALHEIRA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT13685-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO FERREIRA DE SOUZA (REU)

SUELI FERREIRA FERNANDES (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017779-78.2019.8.11.0041. AUTOR(A): L 

A LEMOS CASCALHEIRA - ME REU: CLAUDIO FERREIRA DE SOUZA, 

SUELI FERREIRA FERNANDES O autor pugna pela citação por edital dos 

requeridos (Id. 22491591). Indefiro o pedido, de citação editalícia em razão 

de tratar-se de citação ficta, que tem o objeto evitar nulidades 

processuais, quando o réu não é localizado em outros meios de citação, o 

que não é o caso dos autos. O autor deve esgotar os meios disponíveis 

de localização de novos endereços dos requeridos, e após informar a 

este juízo no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, expedindo o 

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

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035425-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA REGINA GIRONDI SOCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERONI PEDRO DA SILVA OAB - MT9677/O-O (ADVOGADO(A))

JANETE POZZA OAB - MT9342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA OAB - SC11985-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035425-72.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARTA REGINA GIRONDI SOCHA REU: FUNDACAO DOS ECONOMIÁRIOS 

FEDERAIS FUNCEF Analisando os autos, verifico que a requerida 

FUNDACAO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF impugnou a 

nomeação da empresa Forense Lab - Perícias e Consultoria para a 

realização de perícia atuarial nos autos. No entanto, a empresa ainda não 

foi intimada para se manifestar nos autos. Portanto, postergo análise da 
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referida petição. Intime-se a empresa como determinado na decisão (Id. 

25733069). Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

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

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1027706-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO 

LESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT13385-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOGARRA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027706-39.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO 

LESTE EXECUTADO: RODOGARRA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - 

ME I - Intime-se o autor para dar prosseguimento, no prazo de 15 (quinze) 

dias. II - Decorrido o prazo e permanecendo o autor inerte, intime-a para 

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

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

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

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016092-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KCP EMPREENDIMENTOS, INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUGUSTA COSTA TAKEUTI OAB - PR12198 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRADEINVEST INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO S.A (REU)

CX CONSTRUCOES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES OAB - MT6668-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016092-71.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

KCP EMPREENDIMENTOS, INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA REU: 

CX CONSTRUCOES LTDA, TRADEINVEST INVESTIMENTO E 

DESENVOLVIMENTO S.A Indefiro o pedido de buscas de endereços (Id. 

27909486), uma vez que já foi efetuado conforme se vê na decisão de Id. 

21485807. Considerando que não foram localizados novos endereços da 

requerida TRADEINVEST INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO S.A., 

defiro o pedido de citação por edital. Expeça-se edital de citação do 

requerido TRADEINVEST INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO S.A. 

(CNPJ nº 13.823.185/0001-86), com prazo de 30 (trinta) dias, observando 

os requisitos e formalidades legais, inclusive afixando-se o mesmo no átrio 

do Fórum, certificando-se nos autos. Faça constar no edital de citação 

que, ocorrendo revelia, será nomeado curador especial para defesa dos 

interesses dos réus. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

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

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032771-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ETHOS LOCADORA E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032771-44.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EXECUTADO: ETHOS LOCADORA 

E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - EPP Intime-se o exequente para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça (Id. 28221367), no prazo 

de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data 

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

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1024758-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMARQUES GOMES GRACIOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO RONDON GRACIOSO OAB - MT0017259A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DOS SANTOS SILVA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024758-56.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

GILMARQUES GOMES GRACIOSO REU: MARCELO DOS SANTOS SILVA 

Defiro o pedido do exequente no Id. 29674107. Expeça-se novo mandado 

de citação, por AR, para o endereço localizado na Avenida Antônio 

Ferreira Sobrinho, nº 1548, Vila Planalto, Jaciara/MT, CEP 78820-000 

(Oficina Mecânica do Bugil e Auto Elétrica Avenida). Após, intime-se o 

autor para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. 

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

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

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016765-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO BEDIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT8182-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYS FERNANDA DALAVALLE (REQUERIDO)

MARCELO SIXTO SCHIAVENIN (REQUERIDO)

SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016765-59.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ADRIANO BEDIN REQUERIDO: SPORTCARS COMERCIO E 

LOCACOES DE VEICULOS EIRELI, THAYS FERNANDA DALAVALLE, 

MARCELO SIXTO SCHIAVENIN Defiro o pedido do exequente no Id. 

28980872. Expeça-se novo mandado de citação dos requeridos, a ser 

cumprido pelo Oficial de Justiça no endereço localizado na Avenida São 

Sebastião, 1617, Torre 01, Apartamento 1401, Bairro Goiabeiras, 

Cuiabá/MT, Telefone do requerido (66) 9 9670-8889), observando-se que 

a diligencia já foi recolhida o Id. 28980874. Após, intime-se o autor para 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se, 

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

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028472-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO THAMIEL RODRIGUES DE AMORIM LEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028472-24.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: THIAGO THAMIEL RODRIGUES DE AMORIM LEAO 

REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Intimem-se as Partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) 

dias, justificando-as, sob pena de indeferimento. Com estas providências, 

voltem-me conclusos para sanear os autos, ou se for o caso, julgar 

antecipadamente a lide. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035427-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA LUIZA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035427-71.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSA LUIZA FERREIRA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Intimem-se as Partes para especificarem 

as provas que pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) dias, 

justificando-as, sob pena de indeferimento. Com estas providências, 

voltem-me conclusos para sanear os autos, ou se for o caso, julgar 

antecipadamente a lide. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036608-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA SILVA VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIS MALAGUTTI VIEIRA OAB - SP284646 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDIANE RODRIGUES DE MIRANDA - ME (EXECUTADO)

CLEIDIANE RODRIGUES DE MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036608-78.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ANTONIO DA SILVA VIEIRA EXECUTADO: CLEIDIANE RODRIGUES DE 

MIRANDA - ME, CLEIDIANE RODRIGUES DE MIRANDA Intime-se o 

exequente para que apresente planilha com saldo atualizado da dívida, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem conclusos. Cumpra-se, expedindo 

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

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021952-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SBA TORRES BRASIL, LIMITADA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE JAMAL BATISTA OAB - SP138060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEFINA LEITE DE CARVALHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021952-53.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

SBA TORRES BRASIL, LIMITADA. REU: JOSEFINA LEITE DE CARVALHO 

Intime-se o autor para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033562-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOADIL MARCOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033562-13.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOADIL MARCOS DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Intime-se o autor 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 394520 Nr: 29824-83.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FARAH E CIA LTDA

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

BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9.202/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:232070/SP, EDMUNDO MARCELO CARDOSO - OAB:3.449/MT, 

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A, JOÃO 

ALFREDO STIEVANO CARLOS - OAB:257907/SP, KLEBER CORREA DE 

ARRUDA - OAB:10.528/MT, RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - 

OAB:318.809

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

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

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1014885 Nr: 29659-26.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO, LIGIS LINS BALIEIRO, CARLOS 

AUGUSTO MACHADO TEIXEIRA, LUCIO CARLOS AGUIAR SARDOUX, 

VANDERLEI MURILO BIANCHI, RAFAELA ROSTIROLLA BIANCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S.A, BROOKFIELD 

CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA HERNANDES MERIGHI 

PREZA - OAB:MT/ 9139, GIAN CARLO LEAO PREZA - OAB:8431/O, 

LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:, LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - 

OAB:905A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ 

- OAB:16.377/MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão inicial, e condeno 

a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé fixando o 

valor em 5% do valor corrigido da causa, a ser paga em rateio 

proporcional pelos requerentes. Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% 

(vinte por cento) do valor atualizado da ação, na forma do artigo 85, §2º, 

do CPC/2015. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos observadas às formalidades legais.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 1171492 Nr: 40777-62.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIFÍCIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E 

CORPORATE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE R S CAMPOS - 

OAB:7438, CASSIO FELIPE MIOTTO - OAB:7252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

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

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

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar acercados dos 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, no prazo de 10 (DEZ) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 983511 Nr: 15615-02.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR LUIZ PONTES, TAIANA GAVAZZONI, ANTONIO 

JOSÉ RAMOS, TEREZA POMPILIO BASTOS RAMOS, AMÉLIA DE 

SIQUEIRA, JOSE SOARES DE SIQUEIRA, ONÉSIMO AUGUSTO SILVA 

COUTINHO, LUIZ CLÁUDIO DE AMORIM, MANOEL AUGUSTO DA CUNHA, 

ECLAIR PIEROZAN MAGALHÃES, DEMISTENES RIBEIRO DE LIMA, 

MARIZETE CORDEIRO DANTAS RIBEIRO, GILCELENE PEIXOTO MEIRA 

COUTINHO, SEVERINO AMULIO CORREIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD CENTRO OESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., MB ENGENHARIA SPE 039 S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA HERNANDES MERIGHI 

PREZA - OAB:9139, GIAN CARLO LEÃO PREZA - OAB:8.431, 

LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA - 

OAB:OAB/SP214.918, GUSTAVO PINHEIRO GUIMARÃES PADILHA - 

OAB:OAB/SP 178268 A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão inicial, e condeno 

a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé fixando o 

valor em 5% do valor corrigido da causa, a ser paga em rateio 

proporcional pelos requerentes. Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% 

(vinte por cento) do valor atualizado da ação, na forma do artigo 85, §2º, 

do CPC/2015. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos observadas às formalidades legais.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 946950 Nr: 58538-77.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL AUGUSTO DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S.A, BROOKFIELD 

CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA HERNANDES MERIGHI 

PREZA - OAB:9139, GIAN CARLO LEÃO PREZA - OAB:8.431, 

LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: bárbara van der broocke de 

castro - OAB:36.208, DANIEL BATTIPAGLIA - OAB:OAB/SP214.918, 

JOAO AUGUSTO BASILIO - OAB:28.970 OAB/DF

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão inicial, e condeno 

a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé fixando o 

valor em 5% do valor corrigido da causa. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da ação, na forma do 

artigo 85, §2º, do CPC/2015. Contudo, face o deferimento da gratuidade da 

justiça em favor do autor, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais 

valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado 

econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC.Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas às 

formalidades legais.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1051336 Nr: 47113-19.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE DA SILVA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO KENJI MOGARI, UNIMED CUIABÁ - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE DE ALMEIDA 

ANDRADE - OAB:14109/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - 

OAB:10871/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7627-A, GAIA DE SOUZA ARAÚJO MENEZES - 

OAB:20237/MT, JAQUELINE PROENÇA LARRÉA MEES - OAB:13.356/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono o feito, e intimo as 

PARTES AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via 

Diário Eletrônico, para manifestarem sobre a manifestação do perito de 

fls.390/405, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1122707 Nr: 19913-03.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO, LIGIS LINS BALIEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S.A, BROOKFIELD 

CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA HERNANDES MERIGHI 

PREZA - OAB:9139, GIAN CARLO LEÃO PREZA - OAB:8.431, 

LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905A, LUDOVICO ANTONIO 

MERIGHI - OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA - 

OAB:OAB/SP214.918

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão inicial.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado 

da ação, na forma do artigo 85, §2º, do CPC/2015. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas às 

formalidades legais.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178117 Nr: 25688-19.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSINCRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 

DO INCRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONISIO NEVES DE SOUZA 

FILHO - OAB:3.646/MT, FERNANDA MIOTTO FERREIRA - OAB:8203/MT, 

JOÃO BATISTA BENETI - OAB:3065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DENES CECONELLO 

LEITE - OAB:8.840-B/MT, ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - 

OAB:7.413

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOÃO BATISTA 

BENETI, para devolução dos autos nº 25688-19.2004.811.0041, Protocolo 

178117, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 864020 Nr: 4838-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA, JORGE ANTÔNIO PIRES DE MIRANDA, JULIO 

FLAVIO CAMPOS DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXCELENCIA CONSTRUTORA LTDA-EPP, 

NICOLAS ELIAS SAAB NETO, RENAN GALINDO SAAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT 12.009, MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - OAB:22997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme noticiado à fl.174, o requerido cumpriu integralmente o acordo 

celebrado entre as partes e homologado às fls. 164/165/166/167.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes conforme fl. 167/168, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, julgando, EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc II, 

alínea b, e art 924, incisos II e II, DO cpc (Lei 13.105/2015).

Custas processuais e honorários, nos termos do acordo.

Nada sendo requerido, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se na 

distribuição e as cautelas de praxe.

Cumpra-se.

Publique-se

 Intima-se

 Cuiabá - MT, 03 de março de 2020.

 Vandymara G. R. Paiva Zanolo

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 834434 Nr: 39780-84.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIELLI MARIA CLARA COSTA DE ALMEIDA COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISAN ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:11266-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO NISHIYAMA - 

OAB:12919, JOÃO CARLOS POLISEL - OAB:12.909, MEIRE CORREIA DE 

SANTANA DA COSTA MARQUES - OAB:9.995/MT, VANESSA DA SILVA 

ALVES - OAB:19.155 MT

 I – Defiro o pedido de buscas pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD, 

seguem anexos os extratos.

II - Intime-se a executado para que oferte manifestação, no prazo de 5 

(cinco) dias, observando-se o art. 854, §3º, do CPC.

III – Após, intime-se o exequente para manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 425439 Nr: 8847-36.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA PEREIRA VIANA, GERANTINA 

MARGARIDA COSTA E SILVA, MARIO LUIS DA COSTA E SILVA, MARTA 

REGINA DA COSTA E SILVA, MARCOS TADEU DA COSTA E SILVA, 

MARCIO CRUZ DA COSTA E SILVA, GLODINER JOSUE FURLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANECLÉIA MARTINS XAVIER - 

OAB:39.743/PR, LUIZ GUSTAVO GIARETTA - OAB:10172/MT, MARIZE 

TEREZINHA MARTINS PIRES - OAB:11888-B, RENATO BENVINDO 

FRATA - OAB:27187/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A OAB/MT

 Intimem-se os autores, pessoalmente, para manifestarem sobre o Laudo 

Pericial e cálculos de fls. 279/317, no prazo de 30 (trinta) dias SOB PENA 

DE EXTINÇÃO.

Retifique-se a capa dos autos com relação a modificação da 

representação processual, conforme pede o Banco do Brasil às fls. 

334/335

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 820422 Nr: 26663-26.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDO BENEDITO TEIXEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 1) Considerando que o acórdão em anexo, negou provimento ao recurso 

interposto pelo Banco Bradesco S.A., DEFIRO o pedido de fl. 424.

 2) EXPEÇA-SE alvará para liberação do valor depositado à fl. 330, 

modalidade com rendimentos, na conta indicada à fl. 424;

3) Assim, após a liberação do alvará, considerando que houve a quitação 

do débito, a extinção da execução é medida que se impõe. Diante do 

exposto, JULGO EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

4) Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 902684 Nr: 31826-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANIBAL ALMISSI, CELSO DA COSTA BENTO, JOSE 

CARLOS DE OLIVEIRA, ESPOLIO DE EDUY GONÇALVES DE AZEVEDO, 

MARGARET GRIGGI, NEIDE QUINTANA, ESPOLIO DE SATURNINA 

PEDROSA DA ROSA, ARENIL PIRES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO SANTOS 

- OAB:15686-A, TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - OAB:OAB/PR 

22.129

 Indefiro o novo pedido de sobrestamento do feito de fls. 760/765, com 

base na decisão de fls. 742/743.

Defiro como pede às fls. 753/759.

 Para tanto, nomeio como Perita contábil a Senhora Silvia Mara Leite 

Cavalcante.

 Intimem-se as partes para, em 15 (quinze) dias, NOMEAREM 

ASSISTENTES TÉCNICOS E APRESENTAREM QUESITOS.

Intime-se a senhora perita nomeada para manifestar a sua aceitação ou 

recusa do encargo confiado, apresentando proposta de honorários em 10 

(dez) dias.

Consignando que os honorários periciais serão pagos pelo Banco 

requerido.

Manifestem-se as partes sobre a proposta de honorários no prazo de 05 

(cinco) dias.

Por fim, intime-se a perito para designar dia e local para início da perícia.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1427394 Nr: 14909-77.2019.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMANUEL MESSIAS FERREIRA, AIMÉE MARANHÃO 

AIRES FERREIRA, RODOLFO MARANHÃO AYRES FERREIRA, LEONARDO 

MARANHÃO AYRES FERREIRA, FERNANDO MARANHÃO AYRES 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECA DO BRASIL FLORESTAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO STABILE RIBEIRO - 

OAB:3.213, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6.199/MT, 

MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STÁBILE - OAB:5930, MARIA 

CLAUDIA DE CASTRO BORGES STÁBILE - OAB:5930/MT, PEDRO 

MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX LEONARDO DE 
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OLIVEIRA - OAB:12911/MT

 Em que pese a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais 

seja da parte vencida, no caso a liquidação de sentença iniciada a pedido 

da parte vencedora desenvolve-se a interesse desta.

A parte devedora foi intimada para o recolhimento dos honorários periciais 

e manteve-se inerte, o que, em tese, acarreta a não realização da perícia.

Ocorre que a não realização da perícia prejudica o interesse da parte 

credora.

Portanto, caso tenha interesse na realização da perícia, deve a parte 

credora depositar os honorários periciais a fim de viabilizar o 

prosseguimento da liquidação, valor este que será acrescido ao débito da 

parte vencida, ao final.

Intime-se a parte requerente para depositar os honorários periciais, no 

prazo de 15 dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 846764 Nr: 50353-84.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVALTON ROCHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS 

FEDERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985-SC, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 A realização de prova pericial técnica foi deferida a pedido da parte ré, a 

qual desistiu da realização e juntou laudo pericial produzido em outro 

processo, como prova emprestada.

Embora a parte ré alegue que o laudo pericial juntado a título de prova 

emprestada foi produzido em processo análogo a este, a parte autora 

discorda da utilização de referido laudo como prova emprestada.

Assiste razão à parte autora, pois referido laudo não responde aos 

quesitos formalizados pela parte autora, teve como objeto pericial “ apurar 

a alegada diferença de complementação de aposentadoria” em processo 

trabalhista (fls. 261/262) e não foi submetido ao contraditório.

Portanto, o laudo juntado pela parte ré não tem o valor da prova pericial 

produzida em juízo, servindo apenas como elemento de prova produzido 

unilateralmente nestes autos.

Indefiro, pois, o pedido de que o laudo juntado pela autora seja tomado 

como substitutivo da prova pericial deferida pelo juízo.

Tendo em vista que a prova pericial foi requerida tão somente pela parte 

ré, intime-se-a da presente decisão, a fim de no prazo de 10 dias 

manifeste se mantém a desistência da prova pericial já designada nestes 

autos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 371183 Nr: 7622-15.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT, 

MANT.DO CENTRO UNIVERSITÁRIO-UNIVAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 HOMOLOGO o acordo de fls.324/328 entabulado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Ante o requerimento das partes, mantenham-se os autos suspensos até 

que seja comunicado o adimplemento total do acordo, nos termos do art. 

313, II, do Código de Processo Civil.

Outrossim, DEFIRO o pedido das partes para retirada das restrições via 

RENAJUD, dos veículos de fls.146, e eventual negativação no cadastro do 

SERASA.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 452209 Nr: 24379-50.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMARA VALÊNCIO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO ESCOLA STRADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:9.107-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO MACEDO GALVÃO - 

OAB:4.699/MT

 Conforme noticiado à fl.183, o requerido cumpriu integralmente o acordo 

celebrado entre as partes e homologado às fls. 177/178.

Ante o exposto, diante da quitação do débito exequendo, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc II, 

alínea b, e art 924, incisos II e II, DO cpc (Lei 13.105/2015).

Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018309-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONTAUD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON NEVES CAVALCANTE (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VANDYMARA GALVAO 

RAMOS PAIVA ZANOLO PROCESSO n. 1018309-82.2019.8.11.0041 Valor 

da causa: R$ 33.129,01 ESPÉCIE: [Compromisso]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: CONTAUD CONTABILIDADE E 

AUDITORIA LTDA - EPP Endereço: RUA COMANDANTE COSTA, 1177, - DE 

921/922 A 1771/1772, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-400 POLO 

PASSIVO: Nome: EMERSON NEVES CAVALCANTE Endereço: AVENIDA 

E-3, 333, Av. Nigéria, Apto. 805, Torre I, Cond. Harmonia, JARDIM 

ACLIMAÇÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-267 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, extraída dos 

autos de EXECUÇÃO acima identificado, tem por finalidade a CITAÇÃO de 

Vossa Senhoria, por todo o conteúdo do despacho e da petição inicial, 

cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante desta, para 

prazo de 3 (três) dias, contado da citação, efetuar o pagamento da dívida 

(art. 829, caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de 

tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos 

juros, das custas e dos honorários advocatícios (art. 831, CPC/2015). 

VALOR DÉBITO (DEVENDO INCLUIR CUSTAS PROCESSUAIS E 

HONORÁRIOS DE 10%) Débito: R$ R$ 33.129,01 1) O executado/devedor, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à 

execução por meio de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 914 e 

915, CPC/2015), contado do dia útil da juntada do AR (art. 915 § 2º, I 

CPC/2015); 2) No mesmo prazo, reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) deste valor, acrescido 

de custas e honorários de advogado, poderá o devedor requerer o 

pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, com correção 

monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, CPC/2015); 3) 

No caso de integral pagamento da dívida no prazo estipulado (3 dias), o 

valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade (art. 827, § 

1º, CPC/2015); 4) Antes de adjudicados ou alienados os bens, o 

executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou 

consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, 

custas e honorários advocatícios (art. 826, CPC/2015)consoante consta 

da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 
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apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL:CONTAUD CONTABILIDADE E 

AUDITORIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 

o nº. 15.084.692/0001-70, localizada na Rua Comandante Costa, nº. 1.177, 

Bairro Centro Sul, Cuiabá/MT, CEP 78.020-400, endereço eletrônico 

contato@carmoadvogados.com.br, por intermédio de seus advogado, vem 

respeitosamente, ajuizar a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL em desfavor de EMERSON CAVALCANTE, brasileiro, 

empresário, portador da carteira de identidade RG sob nº 0913.181-7 

SSP/MT e inscrito no CPF sob o nº 522.794.721-04, residente e domiciliado 

na Av. Nigéria, nº 333, Apto. 805 Torre I, Condomínio Harmonia, Bairro: 

Jardim Aclimação, Cuiabá/MT, CEP: 78.050.267, DOS FATOS E DO DIREITO 

Inicialmente consigna-se que a Exequente CONTAUD CONTABILIDADE, 

possuía um crédito no importe de R$ 35.000,00 junto a empresa Draga 

Porto Seguro Ltda. advindos da prestação de serviços de contabilidade, 

tendo o Executado Sr. Emerson Cavalcante manifestado interesse em 

assumir a referida dívida, pois tinha interesse em uma carta de crédito que 

a Draga possuía junto a empresa Moinho Materiais Para Construção 

naquele mesmo valor (R$ 35.000,00). Diante disso, foi ajustado entre as 

partes o incluso Contrato de Cessão Onerosa de Crédito, onde foi previsto 

que em decorrência da cessão de créditos referida acima o Sr. Emerson 

pagaria a esta peticionante (Contaud) o valor de R$ 35.000,00, mediante 

uma entrada de R$ 6.000,00 e mais cinco parcelas de R$ 5.800,00, com 

vencimento mensal para todo dia 20, e, em contrapartida, a empresa Draga 

Porto Seguros faria a cessão do seu crédito junto a Moinho Materiais Para 

Construção no valor de R$ 35.000,00 em favor do Sr. Emerson 

Cavalcante, o que, inclusive, fora feito em 08/08/18 (doc. anexo). Ocorre 

que, no decorrer da vigência da mencionada tratativa o Executado pagou 

apenas o valor da entrada (R$ 6.000,00) deixando de adimplir todas as 

cinco parcelas restantes. Em vista disso, esta Exequente, amistosamente, 

tentando receber aquilo que lhe era devido, notificou extrajudicialmente o 

Executado, concedendo a ele novo prazo de 05 dias para pagamento do 

débito (AR recebido em 18/03/19), porém, infelizmente, ele não respondeu 

a referida notificação, quanto menos realizou o pagamento do débito. 

Nesse sentido, consigna-se que o contrato pactuado entre as partes (§ 2º 

da cláusula segunda) previu que, havendo inadimplência das parcelas 

seria devido a multa contratual no percentual de 10%, juros de mora de 

1% e correção monetária pelo índice INPC. Desta feita, o valor atualizado 

do débito perfaz a quantia de R$ 33.129,01 (cálculo anexo) já computados 

os consectários estipulados no contrato pactuado entre as partes (multa 

processual, juros de 1% e correção monetária pelo índice INPC). Ademais, 

nos termos do artigo 784, III, do Código de Processo Civil, o documento 

particular assinado por duas testemunhas é título executivo extrajudicial, 

sendo certo que a execução por quantia certa tem por objetivo expropriar 

bens do executado, a fim de satisfazer o direito do credor, conforme 

artigo 824, do Código de Processo Civil. DECISÃO: Ante a petição do 

exequente (Id. 29529552) e a não localização de novos endereços da 

parte ré, expeça-se edital de citação do requerido EMERSON NEVES 

CAVALCANTE (CPF nº 522.794.721-04), com prazo de 30 (trinta) dias, 

observando os requisitos e formalidades legais, inclusive afixando-se o 

mesmo no átrio do Fórum, certificando-se nos autos.Faça constar no edital 

de citação que, ocorrendo revelia, será nomeado curador especial para 

defesa dos interesses dos réus.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

ROSANGELA GOMES BEZERRA, digitei. CUIABÁ, 19 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1010852-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO NEVES (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO BENEDITO DA SILVA OAB - MT8511-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo:  1010852-62.2020.8.11.0041 . 

INVENTARIANTE: JOSE FRANCISCO NEVES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Conforme Daniel Amorim Assumpção Neves, a produção 

antecipada de provas perdeu sua natureza cautelar, tornando-se tão 

somente uma ação probatória autônoma, pela qual se produz uma prova 

antes do processo principal[1]. Trata-se, portanto, de procedimento que 

não tem por objetivo instaurar controvérsia e/ou lide. A ideia é justamente 

produzir a prova para que se possa averiguar a necessidade e/ou 

possibilidade de ajuizamento de uma ação principal. No caso dos autos, o 

pedido liminar merece ser deferido, eis que se pretende a exibição de 

documentos, a fim de justificar ou evitar o ajuizamento de ação (art. 381, 

III, do CPC/15). Com efeito, o autor demonstrou a necessidade da exibição 

de todos os atos seguintes à consolidação da propriedade dos imóveis 

objeto da “Cédula de Crédito Bancário Conta Garantida, PF nº. 

003.922.586” – emitida em razão de contrato firmado entre o de cujus e o 

banco requerido –, tais como as notificações do leilão, atas de leilão e 

arrematação, avaliação dos imóveis, e os valores que sobejaram entre a 

arrematação e o valor dos imóveis. Ante o exposto, nos termos dos 

artigos 381 a 383, e 396, todos do CPC/15, DEFIRO A PRODUÇÃO 

ANTECIPADA DE PROVA, a fim de determinar que o banco requerido 

exiba, no prazo de 5 (cinco) dias, (i) todos os atos após a consolidação 

da propriedade dos imóveis referentes às matrículas 51.917 e 51.918 – 

registradas no 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 3ª 

Circunscrição da Comarca de Cuiabá –, tais como a notificação pessoal do 

leilão, as atas de leilão, as notificações e/ou avaliação do imóvel; e (ii) o 

contrato original da “Cédula de Crédito Bancário Conta Garantida – PF nº. 

003.922.586”, emitida em Cuiabá/MT, em 13/04/2015, e registrada sob os 

citados imóveis. Caso assim não proceda, o requerido poderá apresentar 

impugnação nos termos do art. 398 do CPC/2015. Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito [1] 

NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil 

Comentado. Salvador: Ed. Juspodvm, 2017, p.699.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031014-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONNIE VON MARQUES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))
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EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031014-83.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

RONNIE VON MARQUES DE ARRUDA REQUERIDO: ICATU SEGUROS S/A, 

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Fixo os honorários 

periciais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Intimem-se os requeridos 

para recolherem o valor referente aos honorários periciais, no prazo de 15 

(quinze) dias. Com o depósito efetuado, intime-se o perito para designar a 

data para início dos trabalhos periciais, intimando-se as partes e os 

assistentes técnicos, por seus procuradores. Apresentado o laudo 

pericial, intimem-se as partes para manifestarem no prazo de 15 (quinze) 

dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000183-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DOS LAGOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINCO URBANISMO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000183-81.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO FLORAIS DOS LAGOS EXECUTADO: GINCO URBANISMO 

LTDA Trata-se de Exceção de Pré-Executividade interposta pela GINCO 

URBANISMO LTDA, em que a executada/excipiente pugna para que seja 

declarada a nulidade da ação de execução em virtude da ausência dos 

títulos executivos que formalizam os débitos provenientes de taxas e 

despesas condominiais (Id. 24868154). A excepta/exequente apresentou 

manifestação no Id. 25200937, alegando que o crédito decorrente de 

conta condominial, aprovado em assembleia geral, constitui o título 

executivo, bem como o demonstrativo de débito. É relato. Decido. 

Primeiramente, é de se ressaltar que a Exceção de Pré-Executividade é 

admitida para casos de matéria de ordem pública. São exemplos de 

matéria a ser arguida: a prescrição da execução, a decadência do direito 

cobrado e a nulidade da citação para execução. Além disso, o pagamento 

ou qualquer outra forma de extinção da obrigação, como compensação, 

confusão, novação, consignação, remissão e dação. No caso em tela, a 

parte excipiente/executada pretende que seja declarada a nulidade da 

execução interposta pelo Condomínio Florais dos Lagos por ausência de 

título executivo apto para a interposição da ação. Quando se trata de 

execução de taxas e despesas condominiais, o exequente deve seguir as 

determinações dispostas no artigo 784, VIII, do CPC, que estabelece que 

constituirá título executivo extrajudicial, o crédito, documentalmente 

comprovado, decorrente de taxas e despesas de condomínio. Vejamos: 

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: (...) VIII - o crédito, 

documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como 

de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio;” 

(g.n.) In casu, a exequente comprova de forma consistente a existência 

do débito pelo demonstrativo de débito (Id. 17264099) e Ata da Assembleia 

Condominial (Id. 17264103), uma vez que são documentos hábeis para 

instrumentalizar a presente execução. Na verdade, a executada pretende 

desconstituir a suficiência dos documentos juntados pela exequente, não 

obtendo êxito. Ademais, o argumento utilizado pela executada não se trata 

de matéria de ordem pública. Portanto, rejeito a exceção de 

pré-executividade e determino o prosseguimento da execução. Intime-se o 

exequente para apresentar cálculo de atualização do débito e requerer o 

andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dis. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032771-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN KAYK MOREIRA LAUTON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO OAB - MT18415-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032771-15.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALLAN KAYK MOREIRA LAUTON REU: CLARO S.A. Fixo os honorários 

periciais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Considerando a inversão 

do ônus da prova, intime-se a requerida para recolher o valor referente 

aos honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de 

julgamento do processo no estado em que se encontra. Com o depósito 

efetuado, intime-se o perito para designar a data para início dos trabalhos 

periciais, intimando-se as partes e os assistentes técnicos, por seus 

procuradores. Apresentado o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021173-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA FERREIRA PEREA SERRANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MANOEL ANTONIO LONDON DA SILVA OAB - MT19544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA CRISTINE FRANCA PIRKEL (EXECUTADO)

Lucas França de Oliveira Pirkel (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021173-64.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

KARINA FERREIRA PEREA SERRANO EXECUTADO: RENATA CRISTINE 

FRANCA PIRKEL, LUCAS FRANÇA DE OLIVEIRA PIRKEL Chamo o feito à 

ordem. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 

KARINA FERREIRA PEREA SERRANO em face de RENATA CRISTINE 

FRANCA PIRKEL e LUCAS FRANÇA DE OLIVEIRA PIRKEL. O executado 

LUCAS FRANÇA DE OLIVEIRA PIRKEL, representado pela Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso, por via inadequada opôs Embargos à 

Execução nos próprios autos da Execução e não em autos apartados, 

contrariando a legislação processual. Senão vejamos: “Art. 914. O 

executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá 

se opor à execução por meio de embargos. § 1º Os embargos à execução 

serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos 

com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser 

declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade 

pessoal.” (g.n.) Dessa forma, cumpre a parte, por meio do seu advogado, 

promover o ajuizamento da ação de embargos à execução, pelo Sistema 

PJe, em autos apartados e, assim, devendo tais documentos serem 

riscados dos autos no PJe (Id. 26471691). Ressalto ainda, que é ônus da 

parte escolher o procedimento adequado à sua pretensão, de forma que 

tal encargo não pode ser atribuído ao Poder Judiciário. Assim, intime-se a 

executada/embargante para regularizar a distribuição dos embargos à 

execução (Id. 26471691). Por fim, intime-se o exequente para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá – MT, 

data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054519-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ROBERTO MEES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1054519-35.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCELO ROBERTO MEES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

ajuizada por Marcelo Roberto Mees contra Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 04/09/2019, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de ilegitimidade passiva, adequação do valor da 

causa e falta de interesse processual, que serão analisadas a seguir. No 

mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento 

administrativo da indenização. Realização de avaliação médica (ID 

29481400), sendo apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 04/09/2019. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que 

qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento 

da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III - Da falta de 

interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente à doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Por tais argumentos, afasto a 

preliminar ventilada. Passo à análise do mérito. III - Mérito Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 26335210) e o laudo pericial (ID 29481400). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos MEMBROS 

SUPERIORES o percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor 

máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que 

resulta a quantia de – R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta 

reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau 

da invalidez que acomete a vítima em seu membro superior direito é de 

50% (cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

encontra-se o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (04/09/2019). 

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da causa, na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 18 de março de 2020. Vandymara G. 

R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1027270-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO CEZAR DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1027270-12.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: RONALDO CEZAR DE MORAES REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Ronaldo Cezar de Moraes 

contra Porto Seguro Companhia de Seguro e Cia, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 08/05/2018, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo preliminares de alteração do polo 

passivo, adequação do valor da causa e falta de interesse processual, 

que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais ante o pagamento administrativo da indenização. 

Realização de avaliação médica (ID 27228765), sendo apresentado laudo 

pericial, manifestando-se em seguida as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 08/05/2018. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que 

qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento 

da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 
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PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III – Do 

requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de 

Seguros Gerais Analisando os autos verifico que o autor juntou em ID 

21073427 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo 

a análise do mérito. III - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de 

Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 21073411) e o laudo pericial 

(ID 27228765). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos COTOVELOS o percentual incidente é 

de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima é de 75% (setenta e cinco por cento), cujo percentual deverá ser 

calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), resulta a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta 

e um reais e vinte e cinco centavos). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento do importe de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo 

índice INPC a partir da data do sinistro (08/05/2018). Condeno ainda a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 (setecentos reais), na forma do 

artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 

17 de março de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033460-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LOPES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033460-88.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCISCO LOPES DE SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Francisco Lopes de Souza contra Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 26/11/2018, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de ilegitimidade passiva e adequação do valor da 

causa, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Realização de avaliação médica (ID 

26548583), sendo apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 26/11/2018. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que 

qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento 

da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. Passo à análise do 

mérito. III - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a 

pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro 

obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. 
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Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de Ocorrência 

evidenciando o evento danoso (ID 22164780) e o laudo pericial (ID 

26548583). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. 

O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos DEDOS DO PÉ o percentual incidente é 

de 10% (dez por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 1.350,00 (um 

mil trezentos e cinquenta reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima em seu 

5º dedo do pé esquerdo é de 100% (cem por cento), encontra-se o valor 

de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida ao 

pagamento do importe R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), a 

título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro (26/11/2018). Condeno ainda a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 (setecentos reais), na forma do 

artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 

17 de março de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015985-27.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

CECILIA RAMOS DA SILVA, LUIZ CARLOS SILVA CLAUDINO, LUCIMARA 

SILVA CLAUDINO, LUCINEY SILVA CLAUDINO, LUCAS NAIRTON DA 

SILVA CLAUDINO REU: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS 

MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO. Trata-se de Ação de 

Cobrança c/c Reparação de Danos Morais ajuizada por CECÍLIA RAMOS 

DA SILVA CLAUDINO, LUIZ CARLOS SILVA CLAUDINO, LUCIMARA SILVA 

CLAUDINO, LUCINEY SILVA CLAUDINO, LUCAS NAYCON SILVA 

CLAUDINO, em desfavor de ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DA SAÚDE DOS 

MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO, todos qualificados na inicial. 

A parte autora é herdeira e beneficiária do Sr. Luiz Claudino, falecido em 

22/10/2012. Esclarecem que o de cujus contribuía para requerida, com a 

finalidade de ter assistência médica hospitalar e para a formação de 

“pecúlio dos servidores militares do Estado de Mato Grosso”; que em ficha 

de inclusão de associado, declarou que os autores seriam seus 

beneficiários, na proporção de 20% para cada requerente. Que na época 

do óbito do Sr. Luiz Claudino, a requerida possuía em média 700 

(setecentos) sócios contribuintes, documentos estes em posse da ré; que 

nos termos do artigo 59 do Estatuto Social, o valor do pecúlio é de 2/3 do 

percentual de 18% do valor das mensalidades recolhidas no mês do óbito 

do servidor. Informam ainda, que a mensalidade corresponde a 40% do 

valor do salário mínimo do aluno soldado, conforme art. 50 do Estatuto 

Social, e que na época do óbito do Sr. Luiz Claudino, o valor do salário era 

de R$2.151,62, conforme Lei Complementar Estadual nº 433/2011, e a 

mensalidade era de R$860,64. Assim, entendem que o cálculo do pecúlio, 

com base na média de 700 (setecentos) sócios contribuintes, totalizou 

R$602.448,00, resultando no débito de R$71.025,85. Aduzem ainda, que 

tentaram receber tais valores pela via administrativa, o que lhes foi 

negado, razão pela qual pugnam pela condenação da requerida ao 

pagamento de danos morais aos autores, no valor de R$10.000,00 para 

cada requerente. Pugnam pela procedência dos pedidos iniciais. 

Concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 2907663). A requerida 

apresentou contestação no Id. 4172523, alegando, preliminares de falta de 

representação processual, e ainda, de ilegitimidade ativa, afirmando que 

os autores deveriam ser representados pelo espólio para o recebimento 

do pecúlio, noticiando, inclusive, a inexistência de abertura do inventário. 

Pugna pela extinção da ação. No mérito, rebate unicamente o dano moral, 

afirmando sua inocorrência. Requer a improcedência dos pedidos. 

Impugnação à contestação (ID 4605706). A parte autora pugna pelo 

julgamento antecipado da lide (ID 4900381), e a requerida não se 

manifestou. É o relatório. Fundamento e decido. O feito comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. A 

preliminar de falta de representação processual deve ser prontamente 

rejeitada, pois o instrumento procuratório outorgado pelas partes está 

juntado no ID 2888157. A preliminar de ilegitimidade ativa também deve ser 

rejeitada. Isso porque, o artigo 46 do Estatuto Social da ré, vigente à época 

dos fatos, dispõe que: “Art. 46. Para efeito de recebimento do valor do 

pecúlio/óbito junto a ABSM/MT, será (ão) considerado(s) beneficiário (s) a 

(s) pessoa (s) indicada (s) pelo associado em declaração expressa de 

vontade, procedida junto a ABSM/MT, para este fim, em decorrência do 

evento gerador. Parágrafo Único. Não havendo beneficiário(s) 

nomeado(s), será (ão) considerado(s) como tal, os herdeiros legais. (fl. 

09-ID 2888308).” No caso, verifica-se com clareza sob o ID 4172541, que 

o de cujus indicou a parte autora como beneficiária do pecúlio estatutário 

devido por ocasião da sua morte. Trata-se de estipulação em favor de 

terceiro, instituto previsto no art. 436, parágrafo único, do Código Civil, que 

dispõe: “Art. 436. O que estipula em favor de terceiro pode exigir o 

cumprimento da obrigação. Parágrafo único. Ao terceiro, em favor de 

quem se estipulou a obrigação, também é permitido exigi-la, ficando, 

todavia, sujeito às condições e normas do contrato, se a ele anuir, e o 

estipulante não o inovar nos termos do art. 438.” Como se vê, a parte 

autora possui plena legitimidade para exigir a satisfação da obrigação 

consubstanciada no pagamento do pecúlio devido em razão da morte do 

seu esposo e pai Luiz Claudino. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE PECÚLIO POR MORTE - NATUREZA DE SEGURO 

DE VIDA - NÃO QUALIFICAÇÃO COMO HERANÇA PARA QUALQUER 

EFEITO DE DIREITO - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA 

COMPANHEIRA DO DE CUJUS - BENEFICIÁRIA EXPRESSAMENTE 

INDICADA PELO SEGURADO NA CONTRATAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA 

- SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO. O pecúlio por morte 

não se caracteriza como herança, legitimando o contratante a escolher 

livremente e sem observância da ordem sucessória os beneficiários, aos 

quais será feito o pagamento após o falecimento dele.” (N.U 

0044297-06.2011.8.11.0041, 24676/2016, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO) Assim, REJEITO a 

preliminar de ilegitimidade ativa. No mérito, razão assiste os autores, 

especialmente porque a parte requerida não se desincumbiu de juntar aos 

autos documentos e argumentos aptos a afastar o direito ao recebimento 

do pecúlio, no montante apresentado pelos autores. Ademais, a parte ré 

ao insistir que “a falta de legitimidade AD CAUSAM, uma vez que, a 

suposta representante do ESPÓLIO (não aberto), não foi nomeado 

INVENTARIANTE, porque não existe INVENTÁRIO, portanto não pode em 

nome do próprio ou na defesa de interesse do ESPÓLIO, no polo ativo, por 

não haver autorização legal para tanto” , acabou por admitir a negativa de 

pagamento do pecúlio pela via administrativa. Nesse passo, no que diz 

respeito ao quantum e forma de pagamento do pecúlio, assim disposto no 

Estatuto da Requerida na época dos fatos: “Art. 57. O pecúlio forma-se 

por uma taxa igual a 18% (dezoito por cento) do líquido correspondente ao 

valor da mensalidade saúde da ABSM/MT, a qual se fará por ocasião do 

evento gerador (óbito) do associado efetivo.” [...] “Art. 59. O valor total do 
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pecúlio a ser pago ao (s) beneficiário (s) será igual ao valor 

correspondente ao desconto de 18% (dezoito por cento) do líquido do 

montante da ABSM/MT mensalidade, dividido esse percentual em três 

partes iguais, sendo 02 (duas) partes para os beneficiários e 01 (uma) 

parte será sorteada mensalmente no universo dos sócios efetivos”. 

Segundo a parte autora, o valor da mensalidade na época dos fatos 

correspondia a 40% do valor do salário mínimo do aluno soldado (art. 50), 

que na época do óbito era R$2.151,62 (LC ESTADUAL 433/2011); informa 

ainda, que com base na média de 700 (setecentos) sócios contribuintes 

no mês do óbito do Sr. Luiz Claudino, as mensalidades totalizaram 

R$602.448,00, resultando no seguinte cálculo: R$602.448,00 x 18% = 

R$108.440,64; R$108.440,64 : 3 = R$ 36.146,88. Assim, a parte autora 

apontou como devido o valor de R$36.146,88, o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, desde o evento gerador do benefício, no caso, 

a data da morte do estipulante ocorrida em 22/10/2012. Frisa-se que os 

valores foram calculados pela parte autora, e sequer contrapostos pela 

requerida. O dano moral na espécie decorre da própria negativa 

injustificada de pagamento do pecúlio. Reconhecido o dever de indenizar, 

o quantum deve ser fixado consoante os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, e, ainda, observar o caráter punitivo-pedagógico, 

necessário à eliminação da repetição da conduta identificada como 

danosa. Atendendo aos critérios citados acima fixo a indenização em R$ 

2.000,00 (dois mil reais) para cada autor. Ante o exposto, rejeito as 

preliminares e no mérito, JULGO PROCEDENTE os pedidos, para: a) 

CONDENAR a parte ré ao pagamento do pecúlio no valor R$36.146,88 

(trinta e seis mil cento e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos), 

corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data do óbito do seu 

associado (22/10/2012), acrescido de juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação; b) CONDENAR a parte requerida ao 

pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, a título 

de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária 

pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ). c) 

CONDENAR a requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado a sentença e não havendo requerimento, 

arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 17 de março de 2020. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1026833-68.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA EVA DO CARMO O GARCIA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Maria Eva do Carmo o Garcia contra Porto Seguro Companhia de 

Seguros, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). 

Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 20/07/2016, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares de 

alteração do polo passivo, adequação do valor da causa e falta de 

interesse processual, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento administrativo 

da indenização. Realização de avaliação médica (ID 27120538), sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando-se em seguida as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 20/07/2016. Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma 

vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III - Da falta de 

interesse de agir em face do pagamento realizado na seara administrativa 

Conquanto tenha sido realizado o pagamento em sede administrativa, tal 

fato por si só não torna a pretensão do autor carecedora das condições 

da ação por falta de interesse de agir, isso porque a pretensão também 

insurge sobre a avaliação feita pela seguradora que acarretou o 

pagamento parcial. Posto isso, afasto a preliminar supra. Passo à análise 

do mérito. III - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico 

que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao 

seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Certidão de 

Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 21059941) e o laudo pericial 

(ID 27120538). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos MEMBROS INFERIORES o percentual 

incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em seu membro esquerdo é de 75% (setenta e cinco por cento), 

cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 

(nove mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 

7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Ocorre que a 

parte autora já recebeu administrativamente o valor de R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), assim, infere-se o 

valor remanescente em R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais). 

Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, 

com incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do 

CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos 

reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo 

índice INPC a partir da data do sinistro (20/07/2016). Condeno ainda a 
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parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito 

em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 17 de março de 2020. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019093-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONNIERY BUTACA TABORELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019093-59.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

RONNIERY BUTACA TABORELLI REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Ronniery Butaca Taborelli contra Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 12/06/2018, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares de 

ilegitimidade passiva, adequação do valor da causa e falta de interesse 

processual, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Realização de avaliação médica (ID 

26466741), sendo apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 12/06/2018. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que 

qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento 

da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III - Da falta de 

interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente à doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Tendo em vista que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo à análise do 

mérito. IV – Mérito IV.1 - Dos danos Morais Aduz a parte requerente que a 

requerida teria se negado expressamente a receber o requerimento 

administrativo relativo ao pedido de indenização do seguro DPVAT em 

razão de uma suposta invalidez permanente. Contudo, alega a requerida 

que não há nos autos nenhum documento capaz de demonstrar que o 

requerente ficou impossibilitado de formular administrativamente o seu 

pedido de indenização, bem como não existe prova de que houve a 

negativa ao próprio direito a receber eventual cobertura securitária, capaz 

de ensejar indenização por danos morais. Desta forma, para a 

caracterização do dano é imprescindível à existência dos pressupostos 

básicos estampados no artigo 186 do Código Civil, quais sejam, a) o 

impulso do requerido, consistente em ação ou omissão qualificável como 

ilícito, atuando com dolo (vontade de produzir o resultado) ou culpa 

(negligência, imprudência ou imperícia); b) resultado lesivo; e c) o nexo 

causal entre ambos. Pois bem, o fato da requerida, excepcionalmente, 

negar o recebimento do pedido administrativo, não pode ser confundida 

como ato ilícito. E menos ainda pode ser confundida como negativa, seja 

em relação ao pedido administrativo, seja ainda no tocante a própria 

regulação administrativa, vez que o requerimento administrativo apenas 

não teve continuidade, devido ao fato de que a requerida não estar 

operacionalizando o recebimento dos pedidos administrativos, o que não 

leva a concluir que o mesmo foi impedido de ter o seu seguimento. 

Vejamos o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO 

DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. 

INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência de documentação 

para dar continuidade à solicitação administrativa de cobertura securitária 

DPVAT, por si só, não se revela uma conduta abusiva da empresa 

seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, 

ainda que restasse claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da 

seguradora, apenas nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo 

amplificado na esfera pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é 

que se deve cogitar a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que 

não é o caso. 3. Recurso rejeitado. (TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: 

José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara 

Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) Portanto, 

verifico que não há possibilidade de indenização por danos morais. IV.2 – 

Requisitos à indenização DPVAT Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de 

Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 19871908) e o laudo pericial 

(ID 26466741). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos PÉS o percentual incidente é de 50% 

(cinquenta por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 6.750,00 (seis 

mil setecentos e cinquenta reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima em seu 

pé direito é de 25% (vinte e cinco por cento), cujo percentual deverá ser 

calculado sobre o montante de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e 

cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, 
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acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(12/06/2018). Considerando a sucumbência recíproca das partes, 

condeno ao pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no 

art. 86 do CPC. Quanto aos honorários advocatícios fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da condenação, em favor dos patronos 

das partes, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, sendo que 

cada parte irá pagar ao seu advogado o valor dos honorários respectivos. 

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte 

autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão 

ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte 

autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a 

dicção do art. 98, §3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Com 

o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 17 de março de 2020. Vandymara G. 

R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029595-57.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CARLOS VILELA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Carlos 

Vilela contra Porto Seguro Companhia de Seguro e Cia, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 13/04/2019, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo preliminares de alteração do polo 

passivo, adequação do valor da causa e falta de interesse processual, 

que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais. Realização de avaliação médica (ID 26558485), sendo 

apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 13/04/2019. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III - Da falta de 

interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente à doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Por tais argumentos, afasto a 

preliminar ventilada. Passo à análise do mérito. IV – Mérito IV.1 - Dos 

danos Morais Aduz a parte requerente que a requerida teria se negado 

expressamente a receber o requerimento administrativo relativo ao pedido 

de indenização do seguro DPVAT em razão de uma suposta invalidez 

permanente. Contudo, alega a requerida que não há nos autos nenhum 

documento capaz de demonstrar que o requerente ficou impossibilitado de 

formular administrativamente o seu pedido de indenização, bem como não 

existe prova de que houve a negativa ao próprio direito a receber eventual 

cobertura securitária, capaz de ensejar indenização por danos morais. 

Desta forma, para a caracterização do dano é imprescindível à existência 

dos pressupostos básicos estampados no artigo 186 do Código Civil, 

quais sejam, a) o impulso do requerido, consistente em ação ou omissão 

qualificável como ilícito, atuando com dolo (vontade de produzir o 

resultado) ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia); b) resultado 

lesivo; e c) o nexo causal entre ambos. Pois bem, o fato da requerida, 

excepcionalmente, negar o recebimento do pedido administrativo, não 

pode ser confundida como ato ilícito. E menos ainda pode ser confundida 

como negativa, seja em relação ao pedido administrativo, seja ainda no 

tocante a própria regulação administrativa, vez que o requerimento 

administrativo apenas não teve continuidade, devido ao fato de que a 

requerida não estar operacionalizando o recebimento dos pedidos 

administrativos, o que não leva a concluir que o mesmo foi impedido de ter 

o seu seguimento. Vejamos o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA 

ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência 

de documentação para dar continuidade à solicitação administrativa de 

cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela uma conduta 

abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos 

morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente demonstrada a 

recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos em que a sua 

atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da parte 

prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência dos 

danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado. 

(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de 

Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data 

de Publicação: 20/04/2017) Portanto, verifico que não há possibilidade de 

indenização por danos morais. IV.2 – Requisitos à indenização DPVAT Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 21439912) e o laudo pericial (ID 27340891). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos OMBROS o 

percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em seu ombro direito é de 50% (cinquenta 
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por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o valor 

de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro (13/04/2019). Considerando a sucumbência recíproca das partes, 

condeno ao pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no 

art. 86 do CPC. Quanto aos honorários advocatícios fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da condenação, em favor dos patronos 

das partes, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, sendo que 

cada parte irá pagar ao seu advogado o valor dos honorários respectivos. 

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte 

autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão 

ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte 

autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a 

dicção do art. 98, §3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Com 

o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 18 de março de 2020. Vandymara G. 

R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030160-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030160-21.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO BATISTA RIBEIRO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por João 

Batista Ribeiro contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que 

pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância do 

valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

15/05/2019, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo preliminares de ilegitimidade 

passiva, adequação do valor da causa e falta de interesse processual, 

que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais. Realização de avaliação médica (ID 27395968), sendo 

apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 15/05/2019. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III - Da falta de 

interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente à doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Por tais argumentos, afasto a 

preliminar ventilada. Passo à análise do mérito. III - Mérito Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 21514853) e o laudo pericial (ID 27395968). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos SEGMENTOS DA 

COLUNA o percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que resulta a quantia de – R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o 

grau da invalidez que acomete a vítima em seu segmento da coluna lombar 

é de 75% (setenta e cinco por cento), cujo percentual deverá ser 

calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), encontra-se o valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento do importe 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo 

índice INPC a partir da data do sinistro (15/05/2019). Condeno ainda a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 (setecentos reais), na forma do 

artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 

18 de março de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042160-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LURIAN MANOELA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1042160-53.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LURIAN MANOELA FERREIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Luiz Guilherme Ferreira da Silva menor representado por Lurian 

Manoela Ferreira em face de Porto Seguro Companhia de Seguro e Cia. 

Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado em ID 

27702609. A desistência, consoante conhecimento comezinho, não 

importa renúncia ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 

490/59). Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único e 485, inciso 

VIII, ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da 

ação e declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito. Condeno 

ainda a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte 

autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão 

ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte 

autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a 

dicção do art. 98, §3º, do CPC. Expeça-se alvará em favor da parte 

requerida do valor referente a perícia judicial, mediante apresentação de 

conta bancária. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de março de 2020. Vandymara G. R. 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035618-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1035618-19.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Roberto de Almeida Santos contra Porto Seguro Companhia de Seguro 

e Cia, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). 

Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 12/07/2019, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares de 

alteração do polo passivo, adequação do valor da causa, inépcia da inicial 

e falta de interesse processual, que serão analisadas a seguir. No mérito, 

pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento 

administrativo da indenização. Realização de avaliação médica (ID 

26548280), sendo apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 12/07/2019. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que 

qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento 

da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III - Da ausência de 

documentos essenciais á regulação do sinistro Conforme se verifica na 

Lei. N° 6.194/74 art. 5º ‘’O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado’’, o que foi 

demonstrado com o Boletim de Ocorrência. Contudo, foi apresentada a 

carteira de identidade do requerente que contém os documentos RG e 

CPF, por tais motivos, afasto a preliminar ventilada. IV - Da falta de 

interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente à doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Por tais argumentos, afasto a 

preliminar ventilada. Passo à análise do mérito. IV – Mérito IV. 1 - Dos 

danos Morais Aduz a parte requerente que a requerida teria se negado 

expressamente a receber o requerimento administrativo relativo ao pedido 

de indenização do seguro DPVAT em razão de uma suposta invalidez 

permanente. Contudo, alega a requerida que não há nos autos nenhum 

documento capaz de demonstrar que o requerente ficou impossibilitado de 

formular administrativamente o seu pedido de indenização, bem como não 

existe prova de que houve a negativa ao próprio direito a receber eventual 

cobertura securitária, capaz de ensejar indenização por danos morais. 

Desta forma, para a caracterização do dano é imprescindível à existência 

dos pressupostos básicos estampados no artigo 186 do Código Civil, 

quais sejam, a) o impulso do requerido, consistente em ação ou omissão 

qualificável como ilícito, atuando com dolo (vontade de produzir o 

resultado) ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia); b) resultado 

lesivo; e c) o nexo causal entre ambos. Pois bem, o fato da requerida, 

excepcionalmente, negar o recebimento do pedido administrativo, não 

pode ser confundida como ato ilícito. E menos ainda pode ser confundida 

como negativa, seja em relação ao pedido administrativo, seja ainda no 

tocante a própria regulação administrativa, vez que o requerimento 

administrativo apenas não teve continuidade, devido ao fato de que a 

requerida não estar operacionalizando o recebimento dos pedidos 

administrativos, o que não leva a concluir que o mesmo foi impedido de ter 

o seu seguimento. Vejamos o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA 

ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência 

de documentação para dar continuidade à solicitação administrativa de 

cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela uma conduta 

abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos 

morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente demonstrada a 

recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos em que a sua 

atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da parte 

prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência dos 

danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado. 

(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de 

Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data 

de Publicação: 20/04/2017) Portanto, verifico que não há possibilidade de 

indenização por danos morais. IV. 2 – Requisitos à indenização DPVAT Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 
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(ID 22585589) e o laudo pericial (ID 26548280). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos OMBROS o 

percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em seu ombro direito é de 75% (setenta e 

cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante 

de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o 

valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro (12/07/2019). Considerando a sucumbência recíproca das partes, 

condeno ao pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no 

art. 86 do CPC. Quanto aos honorários advocatícios fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da condenação, em favor dos patronos 

das partes, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, sendo que 

cada parte irá pagar ao seu advogado o valor dos honorários respectivos. 

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte 

autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão 

ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte 

autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a 

dicção do art. 98, §3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 18 de março de 2020. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055731-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ALVES BARAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1055731-91.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAULO ALVES BARAO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Paulo 

Alves Barão contra Porto Seguro Companhia de Seguro e Cia, em que 

pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância do 

valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz 

a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

20/08/2019, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo preliminares de alteração do 

polo passivo, adequação do valor da causa e falta de interesse 

processual, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento administrativo da 

indenização. Realização de avaliação médica (ID 28688225), sendo 

apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 20/08/2019. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III - Da falta de 

interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente à doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Por tais argumentos, afasto a 

preliminar ventilada. Passo à análise do mérito. IV – Mérito IV. 1 - Dos 

danos Morais Aduz a parte requerente que a requerida teria se negado 

expressamente a receber o requerimento administrativo relativo ao pedido 

de indenização do seguro DPVAT em razão de uma suposta invalidez 

permanente. Contudo, alega a requerida que não há nos autos nenhum 

documento capaz de demonstrar que o requerente ficou impossibilitado de 

formular administrativamente o seu pedido de indenização, bem como não 

existe prova de que houve a negativa ao próprio direito a receber eventual 

cobertura securitária, capaz de ensejar indenização por danos morais. 

Desta forma, para a caracterização do dano é imprescindível à existência 

dos pressupostos básicos estampados no artigo 186 do Código Civil, 

quais sejam, a) o impulso do requerido, consistente em ação ou omissão 

qualificável como ilícito, atuando com dolo (vontade de produzir o 

resultado) ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia); b) resultado 

lesivo; e c) o nexo causal entre ambos. Pois bem, o fato da requerida, 

excepcionalmente, negar o recebimento do pedido administrativo, não 

pode ser confundida como ato ilícito. E menos ainda pode ser confundida 

como negativa, seja em relação ao pedido administrativo, seja ainda no 

tocante a própria regulação administrativa, vez que o requerimento 

administrativo apenas não teve continuidade, devido ao fato de que a 

requerida não estar operacionalizando o recebimento dos pedidos 

administrativos, o que não leva a concluir que o mesmo foi impedido de ter 

o seu seguimento. Vejamos o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA 

ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência 

de documentação para dar continuidade à solicitação administrativa de 

cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela uma conduta 

abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos 

morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente demonstrada a 

recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos em que a sua 

atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da parte 

prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência dos 

danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado. 

(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de 
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Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data 

de Publicação: 20/04/2017) Portanto, verifico que não há possibilidade de 

indenização por danos morais. IV. 2 – Requisitos à indenização DPVAT Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 26539051) e o laudo pericial (ID 28688225). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos OMBROS o 

percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em seu ombro direito é de 75% (setenta e 

cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante 

de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o 

valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro (20/08/2019). Considerando a sucumbência recíproca das partes, 

condeno ao pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no 

art. 86 do CPC. Quanto aos honorários advocatícios fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da condenação, em favor dos patronos 

das partes, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, sendo que 

cada parte irá pagar ao seu advogado o valor dos honorários respectivos. 

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte 

autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão 

ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte 

autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a 

dicção do art. 98, §3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 18 de março de 2020. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029896-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAYS DE PAULA COSTA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029896-04.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

THAYS DE PAULA COSTA SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

ajuizada por Thays de Paula Costa Santos contra Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 21/05/2019, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse 

processual, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento administrativo da 

indenização. Realização de avaliação médica (ID 27337668), sendo 

apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 21/05/2019. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente à doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. 

Passo à análise do mérito. IV – Mérito IV. 1 - Dos danos Morais Aduz a 

parte requerente que a requerida teria se negado expressamente a 

receber o requerimento administrativo relativo ao pedido de indenização do 

seguro DPVAT em razão de uma suposta invalidez permanente. Contudo, 

alega a requerida que não há nos autos nenhum documento capaz de 

demonstrar que o requerente ficou impossibilitado de formular 

administrativamente o seu pedido de indenização, bem como não existe 

prova de que houve a negativa ao próprio direito a receber eventual 

cobertura securitária, capaz de ensejar indenização por danos morais. 

Desta forma, para a caracterização do dano é imprescindível à existência 

dos pressupostos básicos estampados no artigo 186 do Código Civil, 

quais sejam, a) o impulso do requerido, consistente em ação ou omissão 

qualificável como ilícito, atuando com dolo (vontade de produzir o 

resultado) ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia); b) resultado 

lesivo; e c) o nexo causal entre ambos. Pois bem, o fato da requerida, 

excepcionalmente, negar o recebimento do pedido administrativo, não 

pode ser confundida como ato ilícito. E menos ainda pode ser confundida 

como negativa, seja em relação ao pedido administrativo, seja ainda no 

tocante a própria regulação administrativa, vez que o requerimento 

administrativo apenas não teve continuidade, devido ao fato de que a 

requerida não estar operacionalizando o recebimento dos pedidos 

administrativos, o que não leva a concluir que o mesmo foi impedido de ter 

o seu seguimento. Vejamos o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA 

ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência 

de documentação para dar continuidade à solicitação administrativa de 

cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela uma conduta 

abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos 

morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente demonstrada a 

recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos em que a sua 

atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da parte 

prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência dos 
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danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado. 

(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de 

Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data 

de Publicação: 20/04/2017) Portanto, verifico que não há possibilidade de 

indenização por danos morais. IV. 2 – Requisitos à indenização DPVAT Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 21501083) e o laudo pericial (ID 27337668). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos SEGMENTOS DA 

COLUNA o percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que resulta a quantia de – R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o 

grau da invalidez que acomete a vítima em seu segmento da coluna lombar 

é de 25% (vinte e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado 

sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco 

reais), encontra-se o valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três 

reais e setenta e cinco centavos). Nesse passo, o montante indenizatório 

a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir 

da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir 

do evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento do importe 

R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), 

a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro (21/05/2019). Considerando a 

sucumbência recíproca das partes, condeno ao pagamento pró-rata das 

custas processuais, com fulcro no art. 86 do CPC. Quanto aos honorários 

advocatícios fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

condenação, em favor dos patronos das partes, na forma do artigo 85, §§ 

1º e 2º, do CPC/2015, sendo que cada parte irá pagar ao seu advogado o 

valor dos honorários respectivos. Contudo, face ao deferimento de 

gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a 

exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver 

modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) 

anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. 

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 16 de março de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza 

de Direito
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)
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(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028180-39.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MATHEUS HENRIQUE CAZARIN REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Matheus Henrique Cazarin contra Porto Seguro Companhia de Seguro 

e Cia, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). 

Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 14/01/2019, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares de 

alteração do polo passivo, adequação do valor da causa, inépcia da inicial 

e falta de interesse processual, que serão analisadas a seguir. No mérito, 

pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento 

administrativo da indenização. Realização de avaliação médica (ID 

27272063), sendo apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 14/01/2019. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que 

qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento 

da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III - Da ausência de 

documentos essenciais á regulação do sinistro Conforme se verifica na 

Lei. N° 6.194/74 art. 5º ‘’O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado’’, o que foi 

demonstrado com o Boletim de Ocorrência. Contudo, foi apresentada a 

carteira de identidade do requerente que contém os documentos RG e 

CPF, por tais motivos, afasto a preliminar ventilada. IV - Da falta de 

interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente à doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Por tais argumentos, afasto a 

preliminar ventilada. Passo à análise do mérito. IV – Mérito IV. 1 - Dos 

danos Morais Aduz a parte requerente que a requerida teria se negado 

expressamente a receber o requerimento administrativo relativo ao pedido 

de indenização do seguro DPVAT em razão de uma suposta invalidez 

permanente. Contudo, alega a requerida que não há nos autos nenhum 

documento capaz de demonstrar que o requerente ficou impossibilitado de 

formular administrativamente o seu pedido de indenização, bem como não 

existe prova de que houve a negativa ao próprio direito a receber eventual 

cobertura securitária, capaz de ensejar indenização por danos morais. 

Desta forma, para a caracterização do dano é imprescindível à existência 

dos pressupostos básicos estampados no artigo 186 do Código Civil, 

quais sejam, a) o impulso do requerido, consistente em ação ou omissão 

qualificável como ilícito, atuando com dolo (vontade de produzir o 

resultado) ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia); b) resultado 
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lesivo; e c) o nexo causal entre ambos. Pois bem, o fato da requerida, 

excepcionalmente, negar o recebimento do pedido administrativo, não 

pode ser confundida como ato ilícito. E menos ainda pode ser confundida 

como negativa, seja em relação ao pedido administrativo, seja ainda no 

tocante a própria regulação administrativa, vez que o requerimento 

administrativo apenas não teve continuidade, devido ao fato de que a 

requerida não estar operacionalizando o recebimento dos pedidos 

administrativos, o que não leva a concluir que o mesmo foi impedido de ter 

o seu seguimento. Vejamos o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA 

ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência 

de documentação para dar continuidade à solicitação administrativa de 

cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela uma conduta 

abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos 

morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente demonstrada a 

recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos em que a sua 

atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da parte 

prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência dos 

danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado. 

(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de 

Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data 

de Publicação: 20/04/2017) Portanto, verifico que não há possibilidade de 

indenização por danos morais. IV. 2 – Requisitos à indenização DPVAT Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 21258798) e o laudo pericial (ID 27272063). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda permanente parcial incompleta de um dos PÉS o 

percentual incidente é de 50% (cinquenta por cento) do valor máximo da 

indenização e de perda permanente parcial incompleta de um dos 

OMBROS o percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando o laudo pericial acostado consigna que a parte autora 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do pé direito com 

repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) cujo percentual 

deverá ser calculado sobre o montante de R$ 6.750,00 (seis mil 

setecentos e cinquenta reais) encontrando-se o valor de R$ 5.062,50 

(cinco mil sessenta e dois reais e cinquenta centavos), bem como, 

invalidez permanente parcial incompleta do ombro direito com repercussão 

avaliada em 50% (cinquenta por cento) cujo percentual deverá ser 

calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais) encontrando-se o valor de R$ 1.687,50 (um seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), totalizando o montante de R$ 

6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e 

cinquenta reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (14/01/2019). 

Considerando a sucumbência recíproca das partes, condeno ao 

pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no art. 86 do 

CPC. Quanto aos honorários advocatícios fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da condenação, em favor dos patronos das 

partes, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, sendo que cada 

parte irá pagar ao seu advogado o valor dos honorários respectivos. 

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte 

autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão 

ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte 

autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a 

dicção do art. 98, §3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 18 de março de 2020. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1003365-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ESCOBAR BUENO BELTRAO OAB - 723.750.191-72 

(REPRESENTANTE)

RAFAELA VITORIA MENDES VOLCOV OAB - MT17893-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003365-41.2020.8.11.0041. 

REPRESENTANTE: LARISSA ESCOBAR BUENO BELTRAO Trata-se de 

Ação para Retificação de Registro Civil proposta por LARISSA ESCOBAR 

BUENO BELTRAO, visando à retificação da certidão de casamento para 

excluir o sobrenome do marido “ALVES” e permanecer o usando o nome 

de solteira. Com a inicial vieram os seguintes documentos: procuração, 

declaração de hipossuficiência, documentos pessoais, comprovante de 

residência, certidão de casamento e cópia do processo de divórcio 

consensual. O representante do Ministério Público pugna pela procedência 

do pedido (Id. 29100243). Requer os benefícios da justiça gratuita. É 

relatório. Fundamento e decido. Defiro os benefícios da justiça gratuita, 

nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Trata-se a presente 

questão pelo procedimento de jurisdição voluntária, e ainda, como base 

nos artigos 109 e 113 da Lei n.º 6.015/73, que autorizam a retificação em 

assentamento no Registro Civil. O caso em análise não exige dilação 

probatória em audiência, sendo suficiente a prova documental acostada 

aos autos. A autora ao contrair matrimônio, em 18/07/2008, aderiu ao 

sobrenome do marido “Alves” e passou a se chamar Larissa Escobar 

Bueno Beltrão Alves (Id. 28491405). Todavia, quando o divórcio 

consensual foi homologado nos autos do processo nº 

1040350-43.2019.8.11.0041, que tramitou na 1ª Vara Especializada de 

Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá não foi averiguada a opção de 

a requerente voltar a utilizar o nome de solteira e, assim, efetuou-se tão 

somente na certidão o divórcio. In casu, vislumbra-se a autora manifesta o 

interesse de voltar a usar o nome de solteira Larissa Escobar Bueno 

Beltrão. Por isso, requer a exclusão do sobrenome do ex-marido “Alves”. 

Assim, como não houve impugnação e pelo que revelam os documentos 

colacionados, o pedido inicial é procedente, ressalvados direitos de 

terceiros. Ante o exposto, com ressalvas de direitos de terceiros, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado por LARISSA ESCOBAR BUENO 

BELTRÃO e, consequentemente, determino a RETIFICAÇÃO DO 

ASSENTAMENTO NO REGISTRO CIVIL, devendo constar da certidão de 

casamento o seu nome de solteira LARISSA ESCOBAR BUENO BELTRÃO. 

Transitada em julgado, expeça-se ofício para o 3º Serviço Notarial e 

Registro das Pessoas Naturais de Cuiabá/MT (Id. 28491405 – fl.25), que 

encaminhe, no prazo de 5 (cinco) dias, cópias dos referidos registros 

para que sejam anexados a estes autos. Sem custas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019792-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019792-50.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JULIO PEREIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Julio 

Pereira contra Porto Seguro Companhia de Seguro e Cia, em que pretende 

a condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 12/01/2019, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo preliminares de alteração do polo 

passivo, adequação do valor da causa, inépcia da inicial e falta de 

interesse processual, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento administrativo 

da indenização. Realização de avaliação médica (ID 26548173), sendo 

apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 12/01/2019. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III - Da ausência de 

documentos essenciais á regulação do sinistro Conforme se verifica na 

Lei. N° 6.194/74 art. 5º ‘’O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado’’, o que foi 

demonstrado com o Boletim de Ocorrência. Contudo, foi apresentada a 

carteira de identidade do requerente que contém os documentos RG e 

CPF, por tais motivos, afasto a preliminar ventilada. IV - Da falta de 

interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente à doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Por tais argumentos, afasto a 

preliminar ventilada. Passo à análise do mérito. IV – Mérito IV. 1 - Dos 

danos Morais Aduz a parte requerente que a requerida teria se negado 

expressamente a receber o requerimento administrativo relativo ao pedido 

de indenização do seguro DPVAT em razão de uma suposta invalidez 

permanente. Contudo, alega a requerida que não há nos autos nenhum 

documento capaz de demonstrar que o requerente ficou impossibilitado de 

formular administrativamente o seu pedido de indenização, bem como não 

existe prova de que houve a negativa ao próprio direito a receber eventual 

cobertura securitária, capaz de ensejar indenização por danos morais. 

Desta forma, para a caracterização do dano é imprescindível à existência 

dos pressupostos básicos estampados no artigo 186 do Código Civil, 

quais sejam, a) o impulso do requerido, consistente em ação ou omissão 

qualificável como ilícito, atuando com dolo (vontade de produzir o 

resultado) ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia); b) resultado 

lesivo; e c) o nexo causal entre ambos. Pois bem, o fato da requerida, 

excepcionalmente, negar o recebimento do pedido administrativo, não 

pode ser confundida como ato ilícito. E menos ainda pode ser confundida 

como negativa, seja em relação ao pedido administrativo, seja ainda no 

tocante a própria regulação administrativa, vez que o requerimento 

administrativo apenas não teve continuidade, devido ao fato de que a 

requerida não estar operacionalizando o recebimento dos pedidos 

administrativos, o que não leva a concluir que o mesmo foi impedido de ter 

o seu seguimento. Vejamos o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA 

ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência 

de documentação para dar continuidade à solicitação administrativa de 

cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela uma conduta 

abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos 

morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente demonstrada a 

recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos em que a sua 

atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da parte 

prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência dos 

danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado. 

(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de 

Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data 

de Publicação: 20/04/2017) Portanto, verifico que não há possibilidade de 

indenização por danos morais. IV. 2 – Requisitos à indenização DPVAT Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 19974119) e o laudo pericial (ID 26548173). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos OMBROS o 

percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em seu ombro esquerdo é de 75% (setenta 

e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante 

de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o 

valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro (12/01/2019). Considerando a sucumbência recíproca das partes, 

condeno ao pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no 

art. 86 do CPC. Quanto aos honorários advocatícios fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da condenação, em favor dos patronos 

das partes, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, sendo que 

cada parte irá pagar ao seu advogado o valor dos honorários respectivos. 

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte 

autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão 

ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte 
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autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a 

dicção do art. 98, §3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 18 de março de 2020. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010413-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO LEITE DO PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010413-85.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

GILBERTO LEITE DO PRADO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

ajuizada por Gilberto Leite do Prado contra Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 07/10/2013, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de ilegitimidade passiva, adequação do valor da 

causa e falta de interesse processual, que serão analisadas a seguir. No 

mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais. Realização de 

avaliação médica (ID 25389370), sendo apresentado laudo pericial. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 07/10/2013. Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma 

vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III - Da falta de 

interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente à doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Tendo em vista que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo à análise do 

mérito. III - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a 

pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro 

obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. 

Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Certidão de Ocorrência 

evidenciando o evento danoso (ID 18621316) e o laudo pericial (ID 

25389370). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. 

O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um das MÃOS o percentual incidente é de 70% 

(setenta por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 9.450,00 (nove mil 

quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima em sua 

mão esquerda é de 50% (cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser 

calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a 

ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 4.725,00 (quatro 

mil setecentos e vinte e cinco reais), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(07/10/2013). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo 202% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do 

CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 18 de março de 2020. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030175-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE FATIMA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030175-87.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARLENE FATIMA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Marlene Fatima Da Silva contra Porto Seguro Companhia de Seguro e 

Cia, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 22/03/2018, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares de 

ilegitimidade passiva, adequação do valor da causa, inépcia da inicial, falta 

de interesse processual e defeito de representação, que serão analisadas 

a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais ante o 

pagamento administrativo da indenização. Realização de avaliação médica 

(ID 26553728), sendo apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 22/03/2018. 
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Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que 

qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento 

da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III – Da ausência 

de documentos essenciais à regulação do sinistro Conforme se verifica na 

Lei. N° 6.194/74 art. 5º ‘’O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado’’, o que foi 

demonstrado com o Boletim de Ocorrência. Contudo, foi apresentada a 

carteira de trabalho do requerente, que consta os documentos de RG e 

CPF. Ademais, a indenização por veículo não identificado, será paga nos 

mesmos valores condições e prazos como elenca o art. 7º da Lei 6194/74. 

Por tais motivos, afasto a preliminar ventilada. IV - Da falta de interesse de 

agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em 

face de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente à doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Tendo em vista que a resistência administrativa restou 

caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. V – Defeito na representação – ausência de 

procuração valida Em sede preliminar, a requerida suscitou irregularidade 

na representação, tendo em vista que a procuração anexada aos autos 

foi outorgada ao causídico há mais de um ano, requerendo assim a sua 

atualização, rejeito por falta de fundamento. Passo à análise do mérito. III - 

Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

foram juntados no feito o Declaração de Ocorrência evidenciando o 

evento danoso (ID 21516960) e o laudo pericial (ID 26553728). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser 

pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de 

invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação 

vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda permanente parcial incompleta de um dos OMBROS 

o percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

da indenização e de perda permanente parcial incompleta de um dos 

DEDOS DA MÃO, exceto o polegar, o percentual incidente é de 10% (dez 

por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando o laudo pericial acostado consigna que a 

parte autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

direito com repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), encontrando-se o valor de R$ 2.531,25 

(dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), bem 

como, invalidez permanente parcial incompleta do 3º dedo da mão 

esquerda com repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) 

cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 1.350,00 

(um mil e trezentos e cinquenta reais) encontrando-se o valor de R$ 

1.012,50 (um mil, doze reais e cinquenta centavos), totalizando o montante 

de R$ 3.543,75 (três mil, quinhentos e quarenta e três reais e setenta e 

cinco centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve 

ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 3.543,75 (três mil, 

quinhentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês 

a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da 

data do sinistro (22/03/2018). Condeno ainda a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do 

artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 

18 de março de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022561-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DAVID REINALDO ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASFRETE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL LTDA 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TANIA ZUCHIERI BRESSAN OAB - MT13375-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022561-36.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

SEBASTIAO DAVID REINALDO ROSA REU: ASFRETE SERVICOS DE 

APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL LTDA Trata-se de Ação 

Monitória movida por SEBASTIÃO DAVID REINALDO ROSA contra 

ASFRETE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL LTDA, 

ambos qualificados na inicial. O autor alega que é credor da requerida da 

quantia de R$ 900,00, oriunda de um cheque emitido no dia 04/04/2012; 

aduz que tentou receber o crédito junto a ré, porém, não obteve êxito. 

Assim, pugna pela concessão da justiça gratuita, e ao final, apresenta 

memorial de cálculo e pede a condenação da requerida ao pagamento do 

valor atualizado de R$2.009,51. No ID 4814915 foi concedido o benefício 

da justiça gratuita ao autor e determinada a citação da requerida. A parte 

requerida apresentou embargos monitórios sob o ID 5907559, alegando 

preliminares de carência da ação por falta de interesse de agir e inépcia 

da inicial, alegando em suma, que o cheque objeto da inicial (nº 478051 – 

conta corrente 22371-9, Coop. Banco Sicredi) era parte de um talonário 

que foi furtado, e apresentado com assinatura falsificada e preenchido 

manualmente, enquanto os cheques da requerida são firmados de forma 

eletrônica, por “chancela”; argumenta ainda, que referido cheque foi 

devolvido pela alínea 25 (furto ou extravio), e o autor não esclareceu sua 

causa subjacente, restando claro que falseou os dados e pretende obter 

vantagem indevida. No mérito, pugna pela improcedência do pedido inicial. 

O autor não impugnou os embargos monitórios. Intimados a especificarem 

as provas que pretendiam produzir, somente a requerida pugnou pela 

produção de provas orais (ID 17595208), enquanto o autor manteve-se 

inerte. Decisão saneadora sob o ID 24136372. É o relatório. Fundamento e 

decido. Conforme mencionado na decisão saneadora, as preliminares de 

carência da ação e inépcia da inicial se confundem com o próprio mérito 

da demanda. A ação monitória, regulada pelo art. 700 e seguintes do 

Código de Processo Civil, destina-se àquele que, valendo-se de prova 

escrita sem eficácia de título executivo, pretende o pagamento de soma 
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em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel. Na 

hipótese, pretende o autor o recebimento da importância de R$2.009,51, 

advinda do inadimplemento de cheque. Pois bem. O autor instruiu o 

processo com prova escrita, consubstanciada em cheque vencido (ID 

4360866), supostamente emitido pela requerida em 04/04/2012, em favor 

da empresa SC COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA., no valor total de 

R$900,00. O mencionado título fora devolvido pela instituição financeira 

pelo motivo 25, que consubstancia “cheque furtado ou extraviado”, 

consoante se depreende do site do Banco Central do Brasil; a própria 

instituição financeira informou ao cliente requerido, que dentre vários 

documentos furtados daquele estabelecimento no dia 15/06/2011, estava 

um talão de cheques da empresa requerida (nº 478021 a 478180), 

conforme se vê do documento ID 5908054. Ademais, a empresa 

embargante também comprovou que emite seus cheques por meio de 

chancela (ID 5907647), não havendo dúvidas de que não preencheu 

manualmente o cheque objeto da inicial. Diante disso, após a apresentação 

dos embargos monitórios pela ré, caberia ao autor, parte que juntou a 

prova aos autos, a demonstração de veracidade da emissão do título, no 

entanto, após a inicial o autor não mais se manifestou no processo, 

apesar de devidamente intimado, restando claro que não possui direito ao 

recebimento de qualquer valor. Neste sentido: AÇÃO MONITÓRIA CHEQUE 

EXTRAVIADO Prova Ré que impugnou a assinatura aposta no documento - 

Ônus de provar a autenticidade da assinatura que cabe à parte que 

produziu, isto é, que apresentou o documento nos autos (art. 389, II, do 

CPC)- Sentença de procedência dos embargos mantida - RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-SP - APL: 00199164520098260506 SP 

0019916-45.2009.8.26.0506, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 

26/11/2014, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

01/12/2014) ANTE O EXPOSTO, diante da negativa de débito e da inércia 

do embargado/autor quanto à comprovação do seu direito creditício, 

instruída apenas com cheque roubado, ACOLHO OS EMBARGOS À 

MONITÓRIA, JULGANDO improcedente a pretensão de constituição em 

título executivo do cheque prescrito juntado sob o ID 4360866. Condeno o 

autor/embargado ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

atualizado da ação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Contudo, 

deferida a gratuidade da justiça em favor da parte autora, mantenho 

suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se 

houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 

(cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos observadas às formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 18 de março de 2020. VANDYMARA G.R. PAIVA 

ZANOLO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019497-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019497-13.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLAUDIANE DE CAMPOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

ajuizada por Claudiane De Campos contra Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 02/12/2018, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de ilegitimidade passiva, adequação do valor da 

causa e falta de interesse processual, que serão analisadas a seguir. No 

mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais. Realização de 

avaliação médica (ID 26553147), sendo apresentado laudo pericial. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 02/12/2018. Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma 

vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III – Do 

requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de 

Seguros Gerais Colacionando os autos verifico que o autor juntou em ID 

19921593 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo 

à análise do mérito. IV - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de 

Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 19921361) e o laudo pericial 

(ID 26553147). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

parcial incompleta de um dos MEMBROS SUPERIORES o percentual 
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incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em seu membro superior direito é de 25% (vinte e cinco por cento), 

cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 

(nove mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 

2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(02/12/2018). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 

(setecentos reais), na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 18 de março de 2020. Vandymara G. 

R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015930-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARIO TORRES DE MOURA FILHO OAB - MG96427 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYLON FELIPE DE OLIVEIRA SOUZA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015930-76.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA REU: AYLON FELIPE DE OLIVEIRA 

SOUZA Processo nº 1015930-76.2016.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

Ação de Cobrança com Pedido de Tutela Provisória de Urgência em 

Caráter Liminar ajuizada por BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA. em desfavor 

de AYLON FELIPE DE OLIVEIRA SOUZA, ambos qualificados na inicial. A 

autora relata que compõe o chamado GRUPO BAUMINAS, formado por 

diversas sociedades que atuam no mercado de coagulantes para o 

tratamento de água e efluentes em todo o território nacional há mais de 50 

anos, conforme se pode constatar pelo site www.bauminas.com.br. Que 

na data de 01/06/2016, recebeu através do seu departamento comercial, 

pedido de orçamento de 1500 kg de BAUSAN SP1 - Sulfato de Alumínio 

Isento de Ferro Pó, realizado através do endereço eletrônico 

compras01.grupog3@hotmail.com, supostamente redigido por Gustavo 

Salomão, que se identificou naquela oportunidade como sendo da cidade 

de Sinop, conforme e-mails em anexo. Ressalta que a funcionária do 

departamento comercial da Autora solicitou ao pretenso comprador 

algumas informações para enviar-lhe a cotação do produto, incluindo a 

ficha cadastral da empresa que iria adquiri-lo; que o suposto comprador 

informou os dados cadastrais da empresa como sendo NUTRIBIO 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÃO ANIMAL E ÓLEOS VEGETAIS LTDA. 

CNPJ: 11.794.701/0001-66; I.E.:133866629- Endereço: Est. Ângela s/n. KM 

0,5 bloco 02, Alto da Glória, Sinop – MT – CEP: 78558-970, e ainda, 

informou que o produto seria para consumo próprio, solicitando que a 

funcionária da Autora informasse os dados bancários para pagamento à 

vista do produto. Diz que em resposta, a funcionária da Autora informou 

que trabalhava com o Banco Bradesco S.A e que o valor total do pedido 

era R$2.070,00 (dois mil e setenta reais). Esclarece que o tal Sr. Gustavo 

Salomão, então identificado nos e-mails, entrou em contato com o Setor 

Financeiro da Autora, informando que havia realizado no dia 14/06/2016 

em favor da Autora, equivocadamente a transferência bancária na 

modalidade TED do valor de R$ 27.787,00, enviando para a Autora o 

respectivo comprovante da transferência efetuada pelo Réu Aylon Felipe 

de Oliveira Souza, através do Banco Itaú, agência 9351, c/c: 01044-3 para 

crédito da Autora em sua conta corrente existente no Banco Bradesco 

S.A. agência 3505-0, c/c: 0033181-3. Ressalta que após insistentes 

ligações do requerido, a autora acreditando que de fato se tratava de um 

equívoco, no dia 16/06/2016, efetuou a transferência do valor de R$ 

25.717,00 (vinte e cinco mil, setecentos e dezessete reais) para a conta 

do réu existente no Banco Itaú, já descontando o valor total do pedido que 

era de R$2.070,00 (dois mil e setenta reais), tendo conforme comprovante 

de transferência bancária TED em anexo, ainda que não tenha fornecido o 

produto ao Réu. Afirma que um dia após efetuar a transferência bancária 

para o Réu do valor de R$ 25.717,00 (vinte e cinco mil, setecentos e 

dezessete reais), a Autora constatou que a suposta TED efetuada pelo 

Réu para a Autora no valor de R$ 27.787,00 (vinte e sete mil, setecentos e 

oitenta e sete reais) não havia sido efetivada, pois referido numerário não 

foi lançado como crédito na conta da Autora. O comprovante de TED 

enviado pelo Réu era falso, o que somente veio a ser constatado mais 

tarde pela Autora. Assevera que em contato telefônico com o réu, este 

esclareceu que estaria devolvendo o valor recebido equivocadamente, 

fazendo o mesmo por meio de depósito bancário, contudo, mais uma vez o 

réu mentiu, pois o envelope estava vazio, fato comprovado diante da 

devolução pelo Banco Bradesco, como cheque fraudado. Aduz que ao 

tomar ciência de tais fatos, a Autora acionou a Polícia Civil da cidade de 

Cataguases-MG, registrando Boletim de Ocorrência e, no intuito de reaver 

a quantia depositada erroneamente em benefício do Réu, imediatamente 

comunicou aos Bancos Itaú S.A e Bradesco S.A, que fora vítima de um 

golpe juntamente com o Boletim de Ocorrência, no entanto, o Banco Itaú 

S.A informou que a quantia depositada equivocadamente pela Autora, 

encontra-se bloqueada na conta do Réu, em virtude da fraude praticada 

pelo mesmo, conforme se constata pelo e-mail em anexo, o qual só 

poderia ser liberado mediante ordem judicial. Requereu liminarmente “a 

concessão da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, para determinar a 

intimação do Banco Itaú S.A, agência 9351, localizado na cidade de Cuiabá 

- MT, na Avenida Fernando Côrrea da Costa, nº 5570, Bairro Vista Alegre, 

CEP 78085-700, na pessoa de seu Gerente Geral, para que proceda a 

transferência para conta judicial à disposição deste Juízo do valor de R$ 

25.717,00 (vinte e cinco mil, setecentos e dezessete reais), o qual foi 

equivocadamente (diante do golpe) transferido pela Autora para a conta 

corrente de titularidade do Réu no referido banco ou caso tenha sido 

sacado parte deste valor pelo Réu, seja determinada a transferência do 

valor restante ao sacado da referida conta, que encontra-se bloqueado, 

até o deslinde final da presente ação;”Ao final, a procedência do pedido 

para confirmar a liminar e condenar o réu ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Liminar deferida sob o ID 2641114, 

para “DETERMINAR a intimação do Banco Itaú, com endereço indicado na 

exordial, para que proceda a transferência do valor de R$ 25.717,00 (vinte 

e cinco mil setecentos e dezessete reais) bloqueados na conta do réu 

para conta judicial vinculada a este processo. Caso já tenha sido realizado 

o saque de parte da quantia pelo réu, que seja transferido o saldo 

remanescente.” O Banco Itaú foi intimado e respondeu por meio do Ofício 

juntado no ID 4445078, informando que o réu não possui o montante em 

conta, razão pela qual o banco transferiu para a conta judicial o valor de 

R$22.634,09, referente ao saldo remanescente da conta do requerido. O 

réu foi citado e não apresentou contestação (ID 4445495), sendo-lhe 

decretada a revelia (ID 17424991). A parte autora pugnou pelo julgamento 

antecipado da lide É o relatório. Fundamento e decido. O feito comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Patente 

a ocorrência da revelia, os seus efeitos são uma consequência lógica e 

processual, em que há uma presunção de veracidade dos fatos 

articulados pelo requerente, nos termos do art. 344 do Código de 

Processo Civil, máxime se não ocorrentes quaisquer das hipóteses legais 

de afastamento dos seus efeitos ordinários. A pena de confissão 

decorrente da revelia, contudo, é relativa e não induz, necessariamente, à 

procedência do pedido, podendo ceder em face dos demais elementos 

constantes dos autos, caso contrariem a tese sustentada pelo autor. No 

caso, é incontroverso que a autora foi vítima de fraude perpetrada pelo 

réu, o qual se passou por cliente e supostamente adquiriu 1500 kg de 

BAUSAN SP1 - Sulfato de Alumínio Isento de Ferro Pó para consumo, no 

valor de R$ 2.070,00. Verifica-se que o réu convenceu a autora de que 

teria feito “equivocadamente” o pagamento dos produtos por meio de uma 

transferência no valor de R$ 27.787,00, pedindo a sua devolução; a 

autora, acreditando nos fatos relatados pelo requerido, efetuou a 

transferência ao réu do valor de R$ 25.717,00, descontando o valor 

referente à compra dos produtos que seriam enviados (R$ 2.070,00). 

Importante registrar que se verifica no extrato bancário da autora (ID 

2595949), que o valor supostamente pago pelo requerido (R$ 27.787,00) 

apareceu como crédito e, após alguns dias, o banco estornou referido 

valor em razão da devolução do cheque que havia sido depositado, por 
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motivo de fraude, ocasião em que a autora descobriu ter sido vítima de um 

golpe. Tal fato resta ainda mais evidenciado pelos e-mails colacionados 

aos autos, em que representantes dos Bancos Itaú e Bradesco admitem a 

ocorrência da fraude e o bloqueio da conta corrente do réu, todavia, 

informam a impossibilidade de devolução dos valores administrativamente, 

em razão do sigilo bancário. Por outro lado, verifica-se que a decisão 

liminar determinou a intimação do Banco Itaú “para que proceda a 

transferência do valor de R$ 25.717,00 (vinte e cinco mil setecentos e 

dezessete reais) bloqueados na conta do réu para conta judicial vinculada 

a este processo. Caso já tenha sido realizado o saque de parte da quantia 

pelo réu, que seja transferido o saldo remanescente.” Por sua vez, o 

Banco Itaú oficiou este Juízo informando que na conta do requerido não 

havia mais o valor total transferido pela autora, apenas o remanescente de 

R$22.634,09. Nesse passo, considerando que a autora não manifestou 

óbice à devolução do valor, ainda que de forma parcial, a procedência do 

pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, confirmando a liminar que 

determinou a devolução do valor encontrado na conta corrente do 

requerido, no caso, o valor de R$22.634,09, o qual deve ser liberado em 

favor da autora, a qual, por sua vez, deve informar seus dados bancários 

para pronta liberação. Condeno a parte ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o 

valor da condenação. Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se com as anotações e baixas de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 18 de março de 2020. VANDYMARA G.R. PAIVA 

ZANOLO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014302-52.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

VOTORANTIM CIMENTOS S.A. REU: EXPEDITO NEDIO DA SILVA - ME 

Trata-se de Ação Ordinária de Regresso ajuizada por VOTORANTIM 

CIMENTOS S.A. em desfavor de EXPEDITO NEDIO DA SILVA – ME (VIC 

VIGILÂNCIA PATRIMONIAL), ambas qualificadas na inicial. A autora relata 

em suma, que contratou os serviços de vigilância patrimonial prestados 

pela requerida, por meio de seus empregados, no canteiro de obras da 

sua fábrica, localizada na Rodovia MT 401, Km 14,4 – Distrito de Aguaçu – 

Estrada da Guia. Que em razão desta prestação de serviços, a autora foi 

instada a responder subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas 

devidas e não pagas pela requerida a Helio Rosa da Silva, o que se deu na 

ação trabalhista nº 0001196-69.2013.5.23.0006, que tramitou perante a 6ª 

Vara do Trabalho da Capital. Afirma que finda aquela reclamação 

trabalhista, a requerida foi condenada ao pagamento da importância de R$ 

19.260,35 (dezenove mil, duzentos e sessenta reais, trinta e cinco 

centavos), relativa ao crédito líquido do obreiro, acrescido de FGTS, 

custas processuais e INSS. Esclarece que malgrado o caráter subsidiário 

da responsabilidade da autora, certo é que não foram localizados, por 

aquela Justiça Especializada, bens em nome da requerida para satisfação 

do referido débito, o que ensejou a responsabilização da VOTORANTIM, 

diante do reconhecimento judicial havido acerca da subsidiariedade, por 

ser a tomadora dos serviços prestados pela empresa terceirizada. Assim, 

pugna pela condenação da requerida ao pagamento do montante de 

R$19.260,35, e dos ônus sucumbenciais. A requerida foi citada por edital, 

razão pela qual foi nomeado Curador Especial para apresentar sua 

defesa, o que foi feito sob o ID 20075801, protestando por negativa geral. 

Impugnação à contestação (ID 20673509). As partes pugnaram pelo 

julgamento antecipado da lide (ID 21952364 e 22905909). É o relatório. 

Fundamento e decido. O feito comporta o julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do CPC. É incontroverso nos autos que a 

autora restou condenada subsidiariamente ao pagamento de verbas 

trabalhistas no valor de R$19.260,35, em decorrência do contrato de 

terceirização de serviços de vigilância patrimonial efetuado com a 

requerida, razão pela qual propôs a presente ação de regresso. A 

terceirização de serviços é prática comum após o advento da Lei nº 

13.429/2017 que alterou a Lei nº 6.019/74, por intermédio da qual se 

permitiu a subcontratação de atividades em geral, inclusive de 

atividades-fim. Neste modelo, vale destacar que o empregado da empresa 

terceirizada não possui qualquer vínculo com a tomadora de serviços, 

desde que respeitados os termos da lei. Não obstante, poderá existir a 

responsabilização subsidiária da tomadora de serviços por obrigações 

trabalhistas e previdenciárias não adimplidas pela prestadora de serviços, 

conforme prevê o art. 5º-A, da Lei 6.019/74. No caso, apesar da ausência 

de vínculo entre o empregado da requerida e a autora, esta última foi 

condenada subsidiariamente, tal como prevê a referida Lei 6.019/74. Sob o 

aspecto civil, os artigos 884 e 934 do Código Civil são claros ao 

estabelecerem como passível de reparação aquele que ressarciu o dano 

causado por outrem: “Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se 

enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente 

auferido, feita a atualização dos valores monetários.” “Art. 934. Aquele 

que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago 

daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente 

seu, absoluta ou relativamente incapaz.” Analisando detidamente os autos, 

depreende-se dos documentos juntados pela autora, que a empresa 

requerida admite ser de sua responsabilidade contratual arcar com os 

custos trabalhistas de seus empregados, conforme se vê dos seguintes 

trechos da sua defesa laboral, juntada no ID 1863514: “[...] Da 

responsabilidade subsidiaria da empresa VOTORANTIM CIMENTOS S/A 

(segunda reclamada). Inexistência Busca o reclamante seja a segunda 

reclamada condenada de forma subsidiaria para responder pelo 

pagamento das verbas pleiteadas na presente reclamação, ao argumento 

de que a mesma é responsável pela integralidade desses pagamentos. Na 

verdade a primeira reclamada habilitou-se em processo seletivo para 

fornecer serviços de vigilância e portaria na obra de construção da 

fabrica de cimentos da segunda reclamada no Distrito da Guia, nesta 

Capital. O pacto firmado entre as empresas encontram-se agasalhados e 

sob tutela da legislação civil, afastando a segunda de qualquer relação 

laboral com o reclamante. Por isso, razão não assiste ao reclamante, 

porquanto a sua tese vem perdendo terreno no espaço da globalização e 

da eficiência na prestação de serviços. [...] Por tais razões e outros 

fundamentos que possam ser acrescentados por esse juízo, 

fundamentado na evolução das relações de consumo e da globalização do 

mundo atual, requer seja afastada a declaração de subsidiariedade da 

segunda reclamada, julgando o pleito do improcedente reclamante nesse 

sentido. [...]” Assim, ressoa cristalino o vínculo de natureza civil e 

contratual entre a autora e a requerida, razão pela qual prospera o pedido 

inicial. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte requerida 

ao ressarcimento do valor de R$19.260,35, acrescidos de juros legais de 

1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a 

partir da data do desembolso. Condeno a parte requerida ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, 

do CPC/2015. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 18 de março de 2020. VANDYMARA 

G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015071-60.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELIANE S/A - REVESTIMENTOS CERAMICOS REU: CONSTRUTORA 

PANAMERICANA LTDA Trata-se de Ação Monitória movida por ELIANE S/A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070020/3/2020 Página 65 de 569



– REVESTIMENTOS CERÂMICOS contra CONSTRUTORA PANAMERICANA 

LTDA. - ME, ambas qualificadas na inicial. A autora alega que é credora da 

quantia original de R$10.086,45, relativa à venda de produtos cerâmicos a 

requerida, a qual restou inadimplente, conforme títulos vencidos nas 

seguintes datas: 12/04/2013, 10/05/2013 e 07/06/2013. Apresenta 

memorial de cálculo onde atualiza o valor dos títulos de acordo com o 

índice INPC e juros de mora de 1% ao mês (fl. 34). A parte requerida 

apresentou embargos monitórios sob o ID 11470938, aduzindo 

desconhecer o débito, afirmando, ainda, que trabalha realizando obras 

para o Governo Estadual e Federal e, para tanto, se utiliza de requisição 

de compras, o que não foi comprovado pela autora. Requer a 

improcedência dos pedidos iniciais e a inversão do ônus da sucumbência. 

Impugnação aos embargos (ID 11652230). Intimadas a especificarem as 

provas que pretendiam produzir, somente a autora pugnou pelo julgamento 

antecipado da lide (ID 11723483), e a parte requerida quedou-se inerte. É 

o relatório. Fundamento e decido. A ação monitória é o instrumento 

processual colocado à disposição do credor de quantia certa com crédito 

comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo para 

que possa requerer em juízo a expedição de mandado de pagamento, 

consoante previsão do art. 700 do CPC. Na presente ação a parte 

requerente pretende receber seu crédito original de R$10.086,45, o qual, 

atualizado até 06/02/2018 perfaz o montante de R$21.585,51 (ID 

11652309), relativo à venda de produtos para a requerida, conforme 

comprovam as notas fiscais e duplicatas de ID 1971940. Tais documentos 

não mais se revestem das características de título executivo, sendo, 

portanto, hábeis para ensejarem a presente ação monitória. A parte 

embargante ficou apenas no campo das divagações, alegando que 

desconhece a dívida, e que realiza obras para o Governo Estadual e 

Federal, e para tanto, ao adquirir materiais, se utiliza da requisição de 

compras, sequer juntando aos autos qualquer comprovação de suas 

alegações, diferente da autora que comprovou ser credora da importância 

consignada nas duplicatas, como previsto no art. 373, I, do CPC. Na 

hipótese sub examine, as seguintes duplicatas estão inadimplidas: 1ª) 

Duplicata nº 346.492-1 – vencimento 12/04/2013 – valor R$3.362,15; 2ª) 

Duplicata nº 346.492-2 – vencimento 10/05/2013 – valor R$3.362,15; 3ª) 

Duplicata nº 346.492-3 – vencimento 07/06/2013 – valor R$3.362,15, 

portanto, constituem documentos hábeis para embasar a ação monitória, 

atendendo, portanto, às exigências constantes do artigo 700 do CPC. Por 

outro lado, a parte embargante/requerida não nega a relação contratual, 

contudo, como já mencionado, não prova por meio idôneo a quitação da 

dívida, aliás, instada a se manifestar sobre a prova que pretendia produzir, 

quedou-se inerte, restando evidenciada a inadimplência. Portanto, sendo a 

ação monitória instrumento processual colocado à disposição do credor 

de quantia certa, a única exigência é a de que o documento possua 

características capazes de conferir credibilidade às alegações deduzidas 

pela parte autora e que permita a conclusão sobre a obrigação imputada 

ao requerido, requisito o qual foi preenchido, restando incontroverso o 

crédito em favor da parte requerente. Desta forma, comprovado o fato 

constitutivo do direito da parte Autora, por meio da documentação 

acostada aos autos, não há como negar o dever de a Requerida efetuar o 

pagamento devido, mormente diante da inexistência de qualquer prova 

desconstitutiva desse direito. Ante o exposto: a) REJEITO OS EMBARGOS 

MONITÓRIOS; b) Com fundamento no artigo 702, §8º, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação monitória ajuizada 

por ELIANE S/A – REVESTIMENTOS CERÂMICOS contra CONSTRUTORA 

PANAMERICANA LTDA. - ME, para condenar a parte requerida ao 

pagamento do valor originário de R$10.086,45, representados pelas 

duplicatas de ID 1971940, acrescidos de juros de mora na forma simples 

de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE ambos 

a contar a partir da data de cada vencimento 1ª) Duplicata nº 346.492-1 – 

vencimento 12/04/2013 – valor R$3.362,15; 2ª) Duplicata nº 346.492-2 – 

vencimento 10/05/2013 – valor R$3.362,15; 3ª) Duplicata nº 346.492-3 – 

vencimento 07/06/2013 – valor R$3.362,15. Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do 

art. 85, § 2º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado da presente 

demanda, fica constituído de pleno direito o título executivo judicial, 

prosseguindo-se na forma executiva (art. 702, §8º, do CPC). Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 18 de março de 2020. VANDYMARA 

G. R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030175-87.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARLENE FATIMA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Marlene Fatima Da Silva contra Porto Seguro Companhia de Seguro e 

Cia, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 22/03/2018, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares de 

ilegitimidade passiva, adequação do valor da causa, inépcia da inicial, falta 

de interesse processual e defeito de representação, que serão analisadas 

a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais ante o 

pagamento administrativo da indenização. Realização de avaliação médica 

(ID 26553728), sendo apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 22/03/2018. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que 

qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento 

da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III – Da ausência 

de documentos essenciais à regulação do sinistro Conforme se verifica na 

Lei. N° 6.194/74 art. 5º ‘’O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado’’, o que foi 

demonstrado com o Boletim de Ocorrência. Contudo, foi apresentada a 

carteira de trabalho do requerente, que consta os documentos de RG e 

CPF. Ademais, a indenização por veículo não identificado, será paga nos 

mesmos valores condições e prazos como elenca o art. 7º da Lei 6194/74. 

Por tais motivos, afasto a preliminar ventilada. IV - Da falta de interesse de 

agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em 

face de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente à doutrina 
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aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Tendo em vista que a resistência administrativa restou 

caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. V – Defeito na representação – ausência de 

procuração valida Em sede preliminar, a requerida suscitou irregularidade 

na representação, tendo em vista que a procuração anexada aos autos 

foi outorgada ao causídico há mais de um ano, requerendo assim a sua 

atualização, rejeito por falta de fundamento. Passo à análise do mérito. III - 

Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

foram juntados no feito o Declaração de Ocorrência evidenciando o 

evento danoso (ID 21516960) e o laudo pericial (ID 26553728). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser 

pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de 

invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação 

vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda permanente parcial incompleta de um dos OMBROS 

o percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

da indenização e de perda permanente parcial incompleta de um dos 

DEDOS DA MÃO, exceto o polegar, o percentual incidente é de 10% (dez 

por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando o laudo pericial acostado consigna que a 

parte autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

direito com repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), encontrando-se o valor de R$ 2.531,25 

(dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), bem 

como, invalidez permanente parcial incompleta do 3º dedo da mão 

esquerda com repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) 

cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 1.350,00 

(um mil e trezentos e cinquenta reais) encontrando-se o valor de R$ 

1.012,50 (um mil, doze reais e cinquenta centavos), totalizando o montante 

de R$ 3.543,75 (três mil, quinhentos e quarenta e três reais e setenta e 

cinco centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve 

ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 3.543,75 (três mil, 

quinhentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês 

a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da 

data do sinistro (22/03/2018). Condeno ainda a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do 

artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 

18 de março de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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Processo Número: 1027607-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALZIRENE SOUZA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1027607-98.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DALZIRENE SOUZA DIAS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por 

Dalzirene Souza Dias contra Porto Seguro Companhia de Seguro e Cia, em 

que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

do valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). Para tanto, 

aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

15/01/2019, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo preliminares de alteração do 

polo passivo e falta de interesse processual, que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais ante o 

pagamento administrativo da indenização. Realização de avaliação médica 

(ID 27226335), sendo apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 15/01/2019. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que 

qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento 

da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente à doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. 

Passo à análise do mérito. IV – Mérito IV. 1 - Dos danos Morais Aduz a 

parte requerente que a requerida teria se negado expressamente a 

receber o requerimento administrativo relativo ao pedido de indenização do 

seguro DPVAT em razão de uma suposta invalidez permanente. Contudo, 

alega a requerida que não há nos autos nenhum documento capaz de 

demonstrar que o requerente ficou impossibilitado de formular 

administrativamente o seu pedido de indenização, bem como não existe 

prova de que houve a negativa ao próprio direito a receber eventual 

cobertura securitária, capaz de ensejar indenização por danos morais. 

Desta forma, para a caracterização do dano é imprescindível à existência 

dos pressupostos básicos estampados no artigo 186 do Código Civil, 

quais sejam, a) o impulso do requerido, consistente em ação ou omissão 

qualificável como ilícito, atuando com dolo (vontade de produzir o 

resultado) ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia); b) resultado 

lesivo; e c) o nexo causal entre ambos. Pois bem, o fato da requerida, 

excepcionalmente, negar o recebimento do pedido administrativo, não 

pode ser confundida como ato ilícito. E menos ainda pode ser confundida 

como negativa, seja em relação ao pedido administrativo, seja ainda no 

tocante a própria regulação administrativa, vez que o requerimento 

administrativo apenas não teve continuidade, devido ao fato de que a 

requerida não estar operacionalizando o recebimento dos pedidos 

administrativos, o que não leva a concluir que o mesmo foi impedido de ter 

o seu seguimento. Vejamos o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA 

ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência 

de documentação para dar continuidade à solicitação administrativa de 

cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela uma conduta 

abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos 
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morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente demonstrada a 

recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos em que a sua 

atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da parte 

prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência dos 

danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado. 

(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de 

Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data 

de Publicação: 20/04/2017) Portanto, verifico que não há possibilidade de 

indenização por danos morais. IV. 2 – Requisitos à indenização DPVAT Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 21170274) e o laudo pericial (ID 27226335). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda permanente parcial incompleta da ESTRUTURA 

CRÂNIO FACIAL o percentual incidente é de 100% (cem por cento) do 

valor máximo da indenização e de perda permanente parcial incompleta de 

um dos OMBROS o percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando o laudo pericial acostado consigna que a 

parte autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta da 

estrutura crânio facial com repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco 

por cento) cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) encontrando-se o valor de R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), bem como, invalidez 

permanente parcial incompleta do ombro direito com repercussão avaliada 

em 25% (vinte e cinco por cento) cujo percentual deverá ser calculado 

sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco 

reais) encontrando-se o valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três 

reais e setenta e cinco centavos), totalizando o montante de R$ 4.218,75 

(quatro mil duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 4.218,75 (quatro mil duzentos e 

dezoito reais e setenta e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(15/01/2019). Considerando a sucumbência recíproca das partes, 

condeno ao pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no 

art. 86 do CPC. Quanto aos honorários advocatícios fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da condenação, em favor dos patronos 

das partes, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, sendo que 

cada parte irá pagar ao seu advogado o valor dos honorários respectivos. 

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte 

autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão 

ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte 

autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a 

dicção do art. 98, §3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 18 de março de 2020. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1027695-39.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EIDMAR ASSIS DE SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Eidmar Assis de Souza contra Porto Seguro Companhia de Seguro e 

Cia, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). 

Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 27/05/2019, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares de 

alteração do polo passivo e falta de interesse processual, que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais ante o pagamento administrativo da indenização. Realização de 

avaliação médica (ID 27231442), sendo apresentado laudo pericial. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 27/05/2019. Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma 

vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente à doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. 

Passo à análise do mérito. IV – Mérito IV. 1 - Dos danos Morais Aduz a 

parte requerente que a requerida teria se negado expressamente a 

receber o requerimento administrativo relativo ao pedido de indenização do 

seguro DPVAT em razão de uma suposta invalidez permanente. Contudo, 

alega a requerida que não há nos autos nenhum documento capaz de 

demonstrar que o requerente ficou impossibilitado de formular 

administrativamente o seu pedido de indenização, bem como não existe 

prova de que houve a negativa ao próprio direito a receber eventual 

cobertura securitária, capaz de ensejar indenização por danos morais. 

Desta forma, para a caracterização do dano é imprescindível à existência 

dos pressupostos básicos estampados no artigo 186 do Código Civil, 

quais sejam, a) o impulso do requerido, consistente em ação ou omissão 

qualificável como ilícito, atuando com dolo (vontade de produzir o 

resultado) ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia); b) resultado 

lesivo; e c) o nexo causal entre ambos. Pois bem, o fato da requerida, 

excepcionalmente, negar o recebimento do pedido administrativo, não 

pode ser confundida como ato ilícito. E menos ainda pode ser confundida 

como negativa, seja em relação ao pedido administrativo, seja ainda no 

tocante a própria regulação administrativa, vez que o requerimento 
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administrativo apenas não teve continuidade, devido ao fato de que a 

requerida não estar operacionalizando o recebimento dos pedidos 

administrativos, o que não leva a concluir que o mesmo foi impedido de ter 

o seu seguimento. Vejamos o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA 

ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência 

de documentação para dar continuidade à solicitação administrativa de 

cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela uma conduta 

abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos 

morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente demonstrada a 

recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos em que a sua 

atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da parte 

prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência dos 

danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado. 

(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de 

Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data 

de Publicação: 20/04/2017) Portanto, verifico que não há possibilidade de 

indenização por danos morais. IV. 2 – Requisitos à indenização DPVAT Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 21188049) e o laudo pericial (ID 27231442). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos DEDOS DO PÉ o 

percentual incidente é de 10% (dez por cento) do valor máximo da 

indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em seu 5º dedo do é esquerdo é de 75% 

(setenta e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), encontra-se 

o valor de R$ 1.012,50 (um mil doze reais e cinquenta centavos). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 1.012,50 (um mil doze reais e 

cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (27/05/2019). 

Considerando a sucumbência recíproca das partes, condeno ao 

pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no art. 86 do 

CPC. Quanto aos honorários advocatícios fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da condenação, em favor dos patronos das 

partes, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, sendo que cada 

parte irá pagar ao seu advogado o valor dos honorários respectivos. 

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte 

autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão 

ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte 

autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a 

dicção do art. 98, §3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 18 de março de 2020. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037701-08.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JANESSA SIZENANDES DIAS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Janessa Sizenandes Dias contra Porto Seguro Companhia de Seguro 

e Cia, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). 

Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 24/06/2019, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares de 

alteração do polo passivo e falta de interesse processual, que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais ante o pagamento administrativo da indenização. Realização de 

avaliação médica (ID 27333269), sendo apresentado laudo pericial. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 24/06/2019. Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma 

vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente à doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. 

Passo à análise do mérito. IV – Mérito IV. 1 - Dos danos Morais Aduz a 

parte requerente que a requerida teria se negado expressamente a 

receber o requerimento administrativo relativo ao pedido de indenização do 

seguro DPVAT em razão de uma suposta invalidez permanente. Contudo, 

alega a requerida que não há nos autos nenhum documento capaz de 

demonstrar que o requerente ficou impossibilitado de formular 

administrativamente o seu pedido de indenização, bem como não existe 

prova de que houve a negativa ao próprio direito a receber eventual 

cobertura securitária, capaz de ensejar indenização por danos morais. 

Desta forma, para a caracterização do dano é imprescindível à existência 

dos pressupostos básicos estampados no artigo 186 do Código Civil, 

quais sejam, a) o impulso do requerido, consistente em ação ou omissão 

qualificável como ilícito, atuando com dolo (vontade de produzir o 

resultado) ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia); b) resultado 

lesivo; e c) o nexo causal entre ambos. Pois bem, o fato da requerida, 

excepcionalmente, negar o recebimento do pedido administrativo, não 

pode ser confundida como ato ilícito. E menos ainda pode ser confundida 

como negativa, seja em relação ao pedido administrativo, seja ainda no 
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tocante a própria regulação administrativa, vez que o requerimento 

administrativo apenas não teve continuidade, devido ao fato de que a 

requerida não estar operacionalizando o recebimento dos pedidos 

administrativos, o que não leva a concluir que o mesmo foi impedido de ter 

o seu seguimento. Vejamos o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA 

ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência 

de documentação para dar continuidade à solicitação administrativa de 

cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela uma conduta 

abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos 

morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente demonstrada a 

recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos em que a sua 

atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da parte 

prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência dos 

danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado. 

(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de 

Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data 

de Publicação: 20/04/2017) Portanto, verifico que não há possibilidade de 

indenização por danos morais. IV. 2 – Requisitos à indenização DPVAT Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 23000864) e o laudo pericial (ID 27333269). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos PÉS o percentual 

incidente é de 50% (cinquenta por cento) do valor máximo da indenização 

– R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – 

R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em seu pé direito é de 25% (vinte e cinco por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 6.750,00 (seis mil 

setecentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(24/06/2019). Considerando a sucumbência recíproca das partes, 

condeno ao pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no 

art. 86 do CPC. Quanto aos honorários advocatícios fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da condenação, em favor dos patronos 

das partes, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, sendo que 

cada parte irá pagar ao seu advogado o valor dos honorários respectivos. 

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte 

autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão 

ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte 

autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a 

dicção do art. 98, §3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 18 de março de 2020. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024962-03.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DIONISIO MANOEL DA SILVA JUNIOR REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

ajuizada por Dionisio Manoel da Silva Junior contra Porto Seguro 

Companhia de Seguro e Cia, em que pretende a condenação da reclamada 

ao pagamento da importância do valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 25/01/2019, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de alteração do polo passivo e falta de interesse 

processual, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento administrativo da 

indenização. Realização de avaliação médica (ID 27153935), sendo 

apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 25/01/2019. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente à doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. 

Passo à análise do mérito. IV – Mérito IV. 1 - Dos danos Morais Aduz a 

parte requerente que a requerida teria se negado expressamente a 

receber o requerimento administrativo relativo ao pedido de indenização do 

seguro DPVAT em razão de uma suposta invalidez permanente. Contudo, 

alega a requerida que não há nos autos nenhum documento capaz de 

demonstrar que o requerente ficou impossibilitado de formular 

administrativamente o seu pedido de indenização, bem como não existe 

prova de que houve a negativa ao próprio direito a receber eventual 

cobertura securitária, capaz de ensejar indenização por danos morais. 

Desta forma, para a caracterização do dano é imprescindível à existência 

dos pressupostos básicos estampados no artigo 186 do Código Civil, 

quais sejam, a) o impulso do requerido, consistente em ação ou omissão 

qualificável como ilícito, atuando com dolo (vontade de produzir o 

resultado) ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia); b) resultado 

lesivo; e c) o nexo causal entre ambos. Pois bem, o fato da requerida, 

excepcionalmente, negar o recebimento do pedido administrativo, não 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070020/3/2020 Página 70 de 569



pode ser confundida como ato ilícito. E menos ainda pode ser confundida 

como negativa, seja em relação ao pedido administrativo, seja ainda no 

tocante a própria regulação administrativa, vez que o requerimento 

administrativo apenas não teve continuidade, devido ao fato de que a 

requerida não estar operacionalizando o recebimento dos pedidos 

administrativos, o que não leva a concluir que o mesmo foi impedido de ter 

o seu seguimento. Vejamos o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA 

ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência 

de documentação para dar continuidade à solicitação administrativa de 

cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela uma conduta 

abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos 

morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente demonstrada a 

recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos em que a sua 

atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da parte 

prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência dos 

danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado. 

(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de 

Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data 

de Publicação: 20/04/2017) Portanto, verifico que não há possibilidade de 

indenização por danos morais. IV. 2 – Requisitos à indenização DPVAT Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Certidão de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 20807723) e o laudo pericial (ID 27153935). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos MEMBROS 

INFERIORES o percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor 

máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que 

resulta a quantia de – R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta 

reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau 

da invalidez que acomete a vítima em seu membro direito é de 75% 

(setenta e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

encontra-se o valor de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 

7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês 

a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da 

data do sinistro (25/01/2019). Considerando a sucumbência recíproca das 

partes, condeno ao pagamento pró-rata das custas processuais, com 

fulcro no art. 86 do CPC. Quanto aos honorários advocatícios fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, em favor dos 

patronos das partes, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, 

sendo que cada parte irá pagar ao seu advogado o valor dos honorários 

respectivos. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em 

favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais 

valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado 

econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 18 

de março de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1026856-14.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDMAR AMBROZINO DE MIRANDA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Edmar Ambrozino de Miranda contra Porto Seguro Companhia de 

Seguro e Cia, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento 

da importância do valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos 

reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de 

trânsito ocorrido em 04/03/2019, ocasionando invalidez permanente, 

portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os 

documentos. A parte requerida apresentou contestação arguindo 

preliminares de alteração do polo passivo e falta de interesse processual, 

que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais ante o pagamento administrativo da indenização. 

Realização de avaliação médica (ID 27123122), sendo apresentado laudo 

pericial. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 04/03/2019. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da seguradora Com 

relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não merece guarida a 

pretensão da parte ré, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao 

consórcio responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ 

quanto ao valor indenizatório, no que merece redução. Pedido de 

substituição do pólo passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., 

desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com 

a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está 

condicionado apenas à prova do acidente e do dano decorrente. 

Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o valor da indenização 

deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei 

nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, não faz 

diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba honorária reduzida. 

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 

70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo 

Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a 

responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente à doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Por tais argumentos, afasto a 

preliminar ventilada. Passo à análise do mérito. IV – Mérito IV. 1 - Dos 

danos Morais Aduz a parte requerente que a requerida teria se negado 

expressamente a receber o requerimento administrativo relativo ao pedido 

de indenização do seguro DPVAT em razão de uma suposta invalidez 

permanente. Contudo, alega a requerida que não há nos autos nenhum 

documento capaz de demonstrar que o requerente ficou impossibilitado de 

formular administrativamente o seu pedido de indenização, bem como não 

existe prova de que houve a negativa ao próprio direito a receber eventual 

cobertura securitária, capaz de ensejar indenização por danos morais. 

Desta forma, para a caracterização do dano é imprescindível à existência 

dos pressupostos básicos estampados no artigo 186 do Código Civil, 

quais sejam, a) o impulso do requerido, consistente em ação ou omissão 

qualificável como ilícito, atuando com dolo (vontade de produzir o 

resultado) ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia); b) resultado 

lesivo; e c) o nexo causal entre ambos. Pois bem, o fato da requerida, 
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excepcionalmente, negar o recebimento do pedido administrativo, não 

pode ser confundida como ato ilícito. E menos ainda pode ser confundida 

como negativa, seja em relação ao pedido administrativo, seja ainda no 

tocante a própria regulação administrativa, vez que o requerimento 

administrativo apenas não teve continuidade, devido ao fato de que a 

requerida não estar operacionalizando o recebimento dos pedidos 

administrativos, o que não leva a concluir que o mesmo foi impedido de ter 

o seu seguimento. Vejamos o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA 

ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência 

de documentação para dar continuidade à solicitação administrativa de 

cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela uma conduta 

abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos 

morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente demonstrada a 

recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos em que a sua 

atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da parte 

prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência dos 

danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado. 

(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de 

Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data 

de Publicação: 20/04/2017) Portanto, verifico que não há possibilidade de 

indenização por danos morais. IV. 2 – Requisitos à indenização DPVAT Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Certidão de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 21062427) e o laudo pericial (ID 27123122). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda permanente parcial incompleta da ESTRUTURA 

CRÂNIO FACIAL o percentual incidente é de 100% (cem por cento) do 

valor máximo da indenização, bem como, perda permanente parcial 

incompleta de uma das MÃOS o percentual incidente é de 70% (setenta 

por cento) do valor máximo da indenização, e ainda, de perda permanente 

parcial incompleta de um dos PÉS o percentual incidente é de 50% 

(cinquenta por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Considerando o laudo pericial acostado 

consigna que a parte autora apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta da estrutura crânio facial com repercussão avaliada em 10% 

(dez por cento) cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) encontrando-se o valor de R$ 

1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), bem como, invalidez 

permanente parcial incompleta da mão esquerda com repercussão 

avaliada em 50% (cinquenta por cento) cujo percentual deverá ser 

calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais) encontrando-se o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), e ainda, invalidez permanente parcial 

incompleta do pé esquerdo com repercussão avaliada em 50% (cinquenta 

por cento) cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 

6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) encontrando-se o valor 

de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), totalizando o 

montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (04/03/2019). 

Considerando a sucumbência recíproca das partes, condeno ao 

pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no art. 86 do 

CPC. Quanto aos honorários advocatícios fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da condenação, em favor dos patronos das 

partes, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, sendo que cada 

parte irá pagar ao seu advogado o valor dos honorários respectivos. 

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte 

autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão 

ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte 

autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a 

dicção do art. 98, §3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 18 de março de 2020. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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Processo Número: 1025141-34.2019.8.11.0041
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ISMAEL FRANCISCO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025141-34.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ISMAEL FRANCISCO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

ajuizada por Ismael Francisco da Silva contra Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 14/04/2019, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de ilegitimidade passiva, adequação do valor da 

causa e falta de interesse processual, que serão analisadas a seguir. No 

mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento 

administrativo da indenização. Realização de avaliação médica (ID 

27142575), sendo apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 14/04/2019. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que 

qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento 

da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III - Da falta de 
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interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente à doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Por tais argumentos, afasto a 

preliminar ventilada. Passo à análise do mérito. III - Mérito Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 20826762) e o laudo pericial (ID 27142575). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos OMBROS o 

percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em seu ombro esquerdo é de 50% 

(cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

encontra-se o valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser 

pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro (14/04/2019). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 

(setecentos reais), na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 18 de março de 2020. Vandymara G. 

R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1026047-24.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROMARIO GOMES DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Romario Gomes da Silva contra Porto Seguro Companhia de Seguro e 

Cia, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). 

Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 11/05/2019, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares de 

alteração do polo passivo, adequação do valor da causa e falta de 

interesse processual, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento administrativo 

da indenização. Realização de avaliação médica (ID 27126115), sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando-se em seguida as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 11/05/2019. Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma 

vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III - Da falta de 

interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente à doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Por tais argumentos, afasto a 

preliminar ventilada. Passo a análise do mérito. IV – Mérito IV. 1 - Dos 

danos Morais Aduz a parte requerente que a requerida teria se negado 

expressamente a receber o requerimento administrativo relativo ao pedido 

de indenização do seguro DPVAT em razão de uma suposta invalidez 

permanente. Contudo, alega a requerida que não há nos autos nenhum 

documento capaz de demonstrar que o requerente ficou impossibilitado de 

formular administrativamente o seu pedido de indenização, bem como não 

existe prova de que houve a negativa ao próprio direito a receber eventual 

cobertura securitária, capaz de ensejar indenização por danos morais. 

Desta forma, para a caracterização do dano é imprescindível à existência 

dos pressupostos básicos estampados no artigo 186 do Código Civil, 

quais sejam, a) o impulso do requerido, consistente em ação ou omissão 

qualificável como ilícito, atuando com dolo (vontade de produzir o 

resultado) ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia); b) resultado 

lesivo; e c) o nexo causal entre ambos. Pois bem, o fato da requerida, 

excepcionalmente, negar o recebimento do pedido administrativo, não 

pode ser confundida como ato ilícito. E menos ainda pode ser confundida 

como negativa, seja em relação ao pedido administrativo, seja ainda no 

tocante a própria regulação administrativa, vez que o requerimento 

administrativo apenas não teve continuidade, devido ao fato de que a 

requerida não estar operacionalizando o recebimento dos pedidos 

administrativos, o que não leva a concluir que o mesmo foi impedido de ter 

o seu seguimento. Vejamos o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA 

ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência 

de documentação para dar continuidade à solicitação administrativa de 

cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela uma conduta 

abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos 

morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente demonstrada a 

recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos em que a sua 

atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da parte 
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prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência dos 

danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado. 

(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de 

Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data 

de Publicação: 20/04/2017) Portanto, verifico que não há possibilidade de 

indenização por danos morais. IV. 2 – Requisitos à indenização DPVAT Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 20951951) e o laudo pericial (ID 27126115). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos PÉS o percentual 

incidente é de 50% (cinquenta por cento) do valor máximo da indenização 

– R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – 

R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em seu pé direito é de 50% (cinquenta por cento), cujo percentual 

deverá ser calculado sobre o montante de R$ 6.750,00 (seis mil 

setecentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 3.375,00 (três 

mil trezentos e setenta e cinco reais). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (11/05/2019). 

Considerando a sucumbência recíproca das partes, condeno ao 

pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no art. 86 do 

CPC. Quanto aos honorários advocatícios fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da condenação, em favor dos patronos das 

partes, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, sendo que cada 

parte irá pagar ao seu advogado o valor dos honorários respectivos. 

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte 

autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão 

ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte 

autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a 

dicção do art. 98, §3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 18 de março de 2020. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)
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(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024649-42.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

HERICA PAIVA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por 

Herica Paiva da Silva contra Porto Seguro Companhia de Seguro e Cia, em 

que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 11/05/2018, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo preliminares de ilegitimidade passiva, 

adequação do valor da causa e falta de interesse processual, que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais ante o pagamento administrativo da indenização. Realização de 

avaliação médica (ID 27155598), sendo apresentado laudo pericial. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 11/05/2018. Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma 

vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III - Da falta de 

interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente à doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Tendo em vista que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo à análise do 

mérito. III - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a 

pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro 

obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. 

Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de Ocorrência 

evidenciando o evento danoso (ID 20765367) e o laudo pericial (ID 

27155598). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. 

O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos OMBROS o percentual incidente é de 

25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 
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3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em seu ombro esquerdo é de 75% (setenta e cinco por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o valor de R$ 2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida ao 

pagamento do importe R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (11/05/2018). 

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 (setecentos reais), 

na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 18 de março de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028429-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARTA OLIVEIRA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028429-87.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA MARTA OLIVEIRA DE ALMEIDA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

ajuizada por Maria Marta Oliveira de Almeida contra Porto Seguro 

Companhia de Seguro e Cia, em que pretende a condenação da reclamada 

ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente 

de trânsito ocorrido em 20/11/2018, ocasionando invalidez permanente, 

portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os 

documentos. A parte requerida apresentou contestação arguindo 

preliminares de ilegitimidade passiva, adequação do valor da causa e falta 

de interesse processual, que serão analisadas a seguir. No mérito, 

pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento 

administrativo da indenização. Realização de avaliação médica (ID 

27292906), sendo apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 20/11/2018. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que 

qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento 

da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III – Do 

requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de 

Seguros Gerais Colacionando os autos verifico que o autor juntou em ID 

3190482253 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência 

de comprovação de entrega da documentação necessária à regularização 

do sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo 

à análise do mérito. III - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de 

Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 21296521) e o laudo pericial 

(ID 27292906). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos JOELHOS o percentual incidente é de 

25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em seu joelho esquerdo é de 25% (vinte e cinco por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o valor de R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida ao 

pagamento do importe R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(20/11/2018). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 

(setecentos reais), na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 18 de março de 2020. Vandymara G. 

R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1035804-42.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: RONALDO RAMOS REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Sentença Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro DPVAT ajuizada por Ronaldo Ramos contra Porto Seguro 

Companhia de Seguros e Cia, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 24/07/2019, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir, 

impugnação da justiça gratuita e comprovante em nome de terceiro, que 

serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais ante o pagamento administrativo da indenização. 

Realização de avaliação médica (ID 26552362), sendo apresentado laudo 

pericial. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 24/07/2019. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da seguradora Com 

relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não merece guarida a 

pretensão da parte ré, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao 

consórcio responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ 

quanto ao valor indenizatório, no que merece redução. Pedido de 

substituição do pólo passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., 

desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com 

a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está 

condicionado apenas à prova do acidente e do dano decorrente. 

Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o valor da indenização 

deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei 

nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, não faz 

diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba honorária reduzida. 

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 

70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo 

Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a 

responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente à doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Por tais argumentos, afasto a 

preliminar ventilada. Passo à análise do mérito. III – Comprovante de 

endereço em nome de terceiro Pela leitura do dispositivo legal, pode-se 

vislumbrar que não há previsão legal de juntada de comprovante de 

residência do autor, bastando, pura e simplesmente, que o autor descreva 

seu endereço. Ademais, como bem afirmado pelo autor, a procuração e 

declaração de pobreza contém o endereço indicado no comprovante na 

fatura de ID 22633371, de maneira que o formalismo requerido de 

declaração expressa do autor quanto a isto está dispensado, 

configurando, novamente, excesso de formalismo, que obsta o acesso à 

justiça. A jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA.INEXIGIBILIDADE. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA 1. É inexigível a juntada de 

comprovante de residência da parte autora por ausência de disposição 

legal, consoante previsto nos artigos 282 e 283 do Código de Processo 

Civil , os quais estabelecem requisitos que devem ser observados pela 

parte autora ao apresentar em juízo sua petição inicial. 2. Ademais, a 

autora esta qualificada e informa seu endereço na petição inicial sendo 

que, até prova em contrário, presumem-se verdadeiros os dados 

fornecidos pela requerente na peça vestibular. 3. Dessa forma, é forçoso 

concluir que "a não apresentação do comprovante de residência não 

enseja a extinção do processo por carência de ação ou ausência de 

pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do 

processo". Precedentes desta Corte. 4. Ressalte-se que, não obstante a 

inexigibilidade da juntada do documento em questão, a parte autora 

acostou aos autos, posteriormente, seu comprovante de residência, fato 

este que permite o exercício do juízo de retratação, ainda que em sede 

recursal, nos termos do art. 296 , caput, do CPC , em homenagem à 

garantia fundamental do acesso pleno à Justiça e ao princípio da economia 

processual. Precedentes desta Corte. 5. Apelação provida. Sentença 

anulada, com a determinação de regular prosseguimento do feito.” (TRF-1 

APL AC 15841, MG 2009.01.99.015841-6, Relator Desa. Federal Monica 

Sifuentes, 2ª Turma, Publicação: 09/09/2011).“ Por tais argumentos, afasto 

a preliminar suscitada. IV – Da impugnação ao pedido de justiça gratuita O 

requerido afirma que o autor não trouxe qualquer documento a demonstrar 

a sua hipossuficiência. Entretanto, verifico que a parte autora apresentou 

carteira de trabalho em ID 22633707, no qual consta a informação de que 

o mesmo está desempregado, demonstrando uma situação de 

incapacidade financeira. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. Passo à 

análise do mérito. V - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de 

Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 22633375) e o laudo pericial 

(ID 26552362). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos OMBROS o percentual incidente é de 

25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em seu ombro direito é de 75% (setenta e cinco por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o valor de R$ 2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida ao 

pagamento do importe R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (24/07/2019). 

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 (setecentos reais), 

na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 18 de março de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1053404-76.2019.8.11.0041
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RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1053404-76.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Raimundo Pereira dos Santos contra Porto Seguro Companhia de 

Seguro e Cia, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento 

da importância do valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil quinhentos reais). 

Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 19/09/2019, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares de 

alteração do polo passivo, adequação do valor da causa e falta de 

interesse processual, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento administrativo 

da indenização. Realização de avaliação médica (ID 28704389), sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando-se em seguida as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 19/09/2019. Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma 

vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III – Da falta de 

interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente à doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Tendo em vista que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Passo a análise do mérito. IV – Mérito IV.1 - Dos Danos Morais Aduz a 

parte requerente que a requerida teria se negado expressamente a 

receber o requerimento administrativo relativo ao pedido de indenização do 

seguro DPVAT em razão de uma suposta invalidez permanente. Contudo, 

alega a requerida que não há nos autos nenhum documento capaz de 

demonstrar que o requerente ficou impossibilitado de formular 

administrativamente o seu pedido de indenização, bem como não existe 

prova de que houve a negativa ao próprio direito a receber eventual 

cobertura securitária, capaz de ensejar indenização por danos morais. 

Desta forma, para a caracterização do dano é imprescindível à existência 

dos pressupostos básicos estampados no artigo 186 do Código Civil, 

quais sejam, a) o impulso do requerido, consistente em ação ou omissão 

qualificável como ilícito, atuando com dolo (vontade de produzir o 

resultado) ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia); b) resultado 

lesivo; e c) o nexo causal entre ambos. Pois bem, o fato da requerida, 

excepcionalmente, negar o recebimento do pedido administrativo, não 

pode ser confundida como ato ilícito. E menos ainda pode ser confundida 

como negativa, seja em relação ao pedido administrativo, seja ainda no 

tocante a própria regulação administrativa, vez que o requerimento 

administrativo apenas não teve continuidade, devido ao fato de que a 

requerida não estar operacionalizando o recebimento dos pedidos 

administrativos, o que não leva a concluir que o mesmo foi impedido de ter 

o seu seguimento. Vejamos o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA 

ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência 

de documentação para dar continuidade à solicitação administrativa de 

cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela uma conduta 

abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos 

morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente demonstrada a 

recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos em que a sua 

atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da parte 

prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência dos 

danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado. 

(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de 

Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data 

de Publicação: 20/04/2017) Portanto, verifico que não há possibilidade de 

indenização por danos morais. IV.2 – Requisitos à indenização DPVAT Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 26197917) e o laudo pericial (ID 28704389). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos COTOVELOS o 

percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em seu cotovelo direito é de 75% (setenta e 

cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante 

de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), resulta a 

quantia de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve 

ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro (19/09/2019). Considerando a 

sucumbência recíproca das partes, condeno ao pagamento pró-rata das 

custas processuais, com fulcro no art. 86 do CPC. Quanto aos honorários 

advocatícios fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, em favor dos patronos das partes, na forma do artigo 85, §§ 1º e 

2º, do CPC/2015, sendo que cada parte irá pagar ao seu advogado o valor 

dos honorários respectivos. Contudo, face ao deferimento de gratuidade 

de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, 

assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no 

estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados 
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da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. Após o trânsito 

em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 18 

de março de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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Processo Número: 1052956-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER SACRAMENTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1052956-06.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

KLEBER SACRAMENTO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Kleber Sacramento da Silva contra Porto Seguro Companhia de Seguro 

e Cia, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil quinhentos reais). 

Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 14/10/2019, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares de 

alteração do polo passivo, adequação do valor da causa e falta de 

interesse processual, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento administrativo 

da indenização. Realização de avaliação médica (ID 28712028), sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando-se em seguida as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 14/10/2019. Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma 

vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente à doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Tendo em vista que a resistência administrativa restou 

caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. Passo a análise do 

mérito. IV – Mérito IV.1 - Dos Danos Morais Aduz a parte requerente que a 

requerida teria se negado expressamente a receber o requerimento 

administrativo relativo ao pedido de indenização do seguro DPVAT em 

razão de uma suposta invalidez permanente. Contudo, alega a requerida 

que não há nos autos nenhum documento capaz de demonstrar que o 

requerente ficou impossibilitado de formular administrativamente o seu 

pedido de indenização, bem como não existe prova de que houve a 

negativa ao próprio direito a receber eventual cobertura securitária, capaz 

de ensejar indenização por danos morais. Desta forma, para a 

caracterização do dano é imprescindível à existência dos pressupostos 

básicos estampados no artigo 186 do Código Civil, quais sejam, a) o 

impulso do requerido, consistente em ação ou omissão qualificável como 

ilícito, atuando com dolo (vontade de produzir o resultado) ou culpa 

(negligência, imprudência ou imperícia); b) resultado lesivo; e c) o nexo 

causal entre ambos. Pois bem, o fato da requerida, excepcionalmente, 

negar o recebimento do pedido administrativo, não pode ser confundida 

como ato ilícito. E menos ainda pode ser confundida como negativa, seja 

em relação ao pedido administrativo, seja ainda no tocante a própria 

regulação administrativa, vez que o requerimento administrativo apenas 

não teve continuidade, devido ao fato de que a requerida não estar 

operacionalizando o recebimento dos pedidos administrativos, o que não 

leva a concluir que o mesmo foi impedido de ter o seu seguimento. 

Vejamos o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO 

DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. 

INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência de documentação 

para dar continuidade à solicitação administrativa de cobertura securitária 

DPVAT, por si só, não se revela uma conduta abusiva da empresa 

seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, 

ainda que restasse claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da 

seguradora, apenas nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo 

amplificado na esfera pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é 

que se deve cogitar a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que 

não é o caso. 3. Recurso rejeitado. (TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: 

José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara 

Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) Portanto, 

verifico que não há possibilidade de indenização por danos morais. IV.2 – 

Requisitos à indenização DPVAT Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de 

Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 26158612) e o laudo pericial 

(ID 28712028). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade da ESTRUTURA TORÁCICA o percentual incidente 

é de 100% (cem por cento) do valor máximo da indenização – R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima em sua 

estrutura torácica é de 25% (vinte e cinco por cento), cujo percentual 

deverá ser calculado sobre o montante de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), encontra-se o valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro (14/10/2019). Considerando a sucumbência recíproca das partes, 

condeno ao pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no 

art. 86 do CPC. Quanto aos honorários advocatícios fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor dos patronos das 

partes, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, sendo que cada 

parte irá pagar ao seu advogado o valor dos honorários respectivos. 

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte 

autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão 

ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070020/3/2020 Página 78 de 569



autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a 

dicção do art. 98, §3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 18 de março de 2020. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021381-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021381-77.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCIO FERREIRA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

ajuizada por Marcio Ferreira Da Silva contra Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 24/08/2018, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de ilegitimidade passiva, inépcia da inicial e falta de 

interesse processual, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento administrativo 

da indenização. Realização de avaliação médica (ID 26445165), sendo 

apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 24/08/2018. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III – Da ausência de documentos 

essenciais à regulação do sinistro Conforme se verifica na Lei. N° 

6.194/74 art. 5º ‘’O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado’’, o que foi demonstrado com o Boletim de 

Ocorrência. Contudo, foi apresentada a CTPS do requerente, que consta 

os demais documentos de RG e CPF. Ademais, a indenização por veículo 

não identificado, será paga nos mesmos valores condições e prazos 

como elenca o art. 7º da Lei 6194/74. Por tais motivos, afasto a preliminar 

ventilada. IV - Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida 

suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento das vias 

administrativas, o que não merece prosperar. Diante do princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da 

Constituição Federal, e frente à doutrina aplicada à espécie, não há de se 

cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo à análise do mérito. V – 

Mérito V.2 - Dos danos Morais Aduz a parte requerente que a requerida 

teria se negado expressamente a receber o requerimento administrativo 

relativo ao pedido de indenização do seguro DPVAT em razão de uma 

suposta invalidez permanente. Contudo, alega a requerida que não há nos 

autos nenhum documento capaz de demonstrar que o requerente ficou 

impossibilitado de formular administrativamente o seu pedido de 

indenização, bem como não existe prova de que houve a negativa ao 

próprio direito a receber eventual cobertura securitária, capaz de ensejar 

indenização por danos morais. Desta forma, para a caracterização do 

dano é imprescindível à existência dos pressupostos básicos estampados 

no artigo 186 do Código Civil, quais sejam, a) o impulso do requerido, 

consistente em ação ou omissão qualificável como ilícito, atuando com dolo 

(vontade de produzir o resultado) ou culpa (negligência, imprudência ou 

imperícia); b) resultado lesivo; e c) o nexo causal entre ambos. Pois bem, o 

fato da requerida, excepcionalmente, negar o recebimento do pedido 

administrativo, não pode ser confundida como ato ilícito. E menos ainda 

pode ser confundida como negativa, seja em relação ao pedido 

administrativo, seja ainda no tocante a própria regulação administrativa, 

vez que o requerimento administrativo apenas não teve continuidade, 

devido ao fato de que a requerida não estar operacionalizando o 

recebimento dos pedidos administrativos, o que não leva a concluir que o 

mesmo foi impedido de ter o seu seguimento. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS 

POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 

1. A exigência de documentação para dar continuidade à solicitação 

administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela 

uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não 

enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente 

demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos 

em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da 

parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência 

dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado. 

(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de 

Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data 

de Publicação: 20/04/2017) Portanto, verifico que não há possibilidade de 

indenização por danos morais. V.2 – Requisitos à indenização DPVAT Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 20208972) e o laudo pericial (ID 26445165). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de uma das MÃOS o 

percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da 

indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em sua mão direita é de 25% (vinte e cinco 

por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de 

R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 
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para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês 

a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da 

data do sinistro (24/08/2018). Considerando a sucumbência recíproca das 

partes, condeno ao pagamento pró-rata das custas processuais, com 

fulcro no art. 86 do CPC. Quanto aos honorários advocatícios fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, em favor dos 

patronos das partes, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, 

sendo que cada parte irá pagar ao seu advogado o valor dos honorários 

respectivos. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em 

favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais 

valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado 

econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 19 de março 

de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023139-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO FELIPE MENDES BENEVIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILENO REZENDE TAVARES OAB - MT5652-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023139-91.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: AUGUSTO FELIPE MENDES BENEVIDES REQUERIDO: 

SEGURADORA LÍDER Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

ajuizada por Augusto Felipe Mendes Benevides contra Seguradora Líder, 

em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 06/09/2018, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares de 

ilegitimidade passiva, adequação do valor da causa e falta de interesse 

processual, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Realização de avaliação médica (ID 

26462052), sendo apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 06/09/2018. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que 

qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento 

da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III - Da falta de 

interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente à doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Por tais argumentos, afasto a 

preliminar ventilada. Passo à análise do mérito. III - Mérito Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 20521119) e o laudo pericial (ID 26462052). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos DEDOS DA MÃO 

o percentual incidente é de 10% (dez por cento) do valor máximo da 

indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em seu 5º dedo da mão é de 75% (setenta 

e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante 

de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), encontra-se o valor 

de R$ 1.012,50 (um mil doze reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida ao 

pagamento do importe R$ 1.012,50 (um mil doze reais e cinquenta 

centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo 

índice INPC a partir da data do sinistro (06/09/2018). Condeno ainda a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 (setecentos reais), na forma do 

artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 

19 de março de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020430-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELZA LEITE FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020430-83.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA ELZA LEITE FERREIRA REU: SEGURADORA LÍDER Trata-se de 
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Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Maria Elza Leite 

Ferreira contra Seguradora Lider, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 02/12/2013, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de adequação do valor da causa e prejudicial de 

mérito de prescrição, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento administrativo 

da indenização. Realização de avaliação médica (ID 26637331), sendo 

apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 02/12/2013. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Da necessidade de adequação do valor da 

causa Com relação a preliminar de adequação do valor da causa na 

presente demanda, não merece guarida a pretensão da parte recorrente, 

uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na inicial, o que não 

pode ser reduzido em virtude da sua eventual sucumbência. Posto isso, 

rejeito a preliminar suscitada. II - Prejudicial de Mérito – Da Prescrição. Em 

se tratando de cobrança de indenização do seguro obrigatório - DPVAT, 

em decorrência de invalidez permanente, a contagem do prazo 

prescricional não se dá na data do acidente ou na data do julgamento 

administrativo, tem início quando o lesado tem conhecimento inequívoco de 

sua incapacidade, o que, via de regra, ocorre com a elaboração do laudo 

pericial. A propósito, eis o teor do verbete sumular 278 do STJ: STJ 

Súmula nº. 278: O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da 

incapacidade laboral. No caso dos autos, não há razões para se falar em 

prescrição, isso porque o prazo prescricional teve início com a 

constatação da invalidez, quando realizado o laudo que indiciou a 

debilidade da parte autora, em 28/11/2019. Rejeito, portanto, a prejudicial 

de mérito invocada, tendo em vista que a presente ação foi distribuída em 

13/05/2019, antes que se esgotasse o prazo trienal, contado a partir da 

data do laudo médico que quantifica as lesões do autor e atesta o caráter 

permanente da lesão. Passo à análise do mérito. III - Mérito Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 20064517) e o laudo pericial (ID 26637331). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos MEMBROS 

INFERIORES o percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor 

máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que 

resulta a quantia de – R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta 

reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau 

da invalidez que acomete a vítima em seu membro direito é de 50% 

(cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

encontra-se o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (02/12/2013). 

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com 

o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 19 de março de 2020. Vandymara G. 

R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020547-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAERCON JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020547-74.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALAERCON JOSE DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

ajuizada por Alaercon José da Silva contra Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente 

de trânsito ocorrido em 29/07/2015, ocasionando invalidez permanente, 

portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os 

documentos. A parte requerida apresentou contestação arguindo 

preliminares de adequação do valor da causa e prejudicial de mérito de 

prescrição, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento administrativo da 

indenização. Realização de avaliação médica (ID 26607004), sendo 

apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 29/07/2015. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Da necessidade de adequação do valor da 

causa Com relação a preliminar de adequação do valor da causa na 

presente demanda, não merece guarida a pretensão da parte recorrente, 

uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na inicial, o que não 

pode ser reduzido em virtude da sua eventual sucumbência. Posto isso, 

rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir Em sede 

preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente à doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Prejudicial de Mérito 

– Da Prescrição. Em se tratando de cobrança de indenização do seguro 

obrigatório - DPVAT, em decorrência de invalidez permanente, a contagem 

do prazo prescricional não se dá na data do acidente ou na data do 

julgamento administrativo, tem início quando o lesado tem conhecimento 

inequívoco de sua incapacidade, o que, via de regra, ocorre com a 

elaboração do laudo pericial. A propósito, eis o teor do verbete sumular 

278 do STJ: STJ Súmula nº. 278: O termo inicial do prazo prescricional, na 

ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca 

da incapacidade laboral. No caso dos autos, não há razões para se falar 

em prescrição, isso porque o prazo prescricional teve início com a 

constatação da invalidez, quando realizado o laudo que indiciou a 

debilidade da parte autora, em 28/11/2019. Rejeito, portanto, a prejudicial 

de mérito invocada, tendo em vista que a presente ação foi distribuída em 

14/05/2019, antes que se esgotasse o prazo trienal, contado a partir da 

data do laudo médico que quantifica as lesões do autor e atesta o caráter 

permanente da lesão. Passo à análise do mérito. III - Mérito Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 20052344) e o laudo pericial (ID 26607004). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 
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previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos TORNOZELOS o 

percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em seu tornozelo direito é de 75% (setenta 

e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante 

de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o 

valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(29/07/2015). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 

(setecentos reais), na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 19 de março de 2020. Vandymara G. 

R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046293-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SANCHES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1046293-41.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELIANE SANCHES DE LIMA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

ajuizada por Eliane Sanches de Lima contra Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 13/10/2019, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de ilegitimidade passiva, adequação do valor da 

causa e falta de interesse processual, que serão analisadas a seguir. No 

mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais. Realização de 

avaliação médica (ID 26393190), sendo apresentado laudo pericial. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 13/10/2019. Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma 

vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III - Da falta de 

interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Verifico que foi realizado o pedido 

administrativo conforme demonstrado em ID 25622071. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo à análise do mérito. III - 

Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

foram juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento 

danoso (ID 24963229) e o laudo pericial (ID 26393190). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos DEDOS DO PÉ o 

percentual incidente é de 10% (dez por cento) do valor máximo da 

indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em seu 5º dedo do é esquerdo é de 75% 

(setenta e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), encontra-se 

o valor de R$ 1.012,50 (um mil doze reais e cinquenta centavos). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida ao 

pagamento do importe R$ 1.012,50 (um mil doze reais e cinquenta 

centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo 

índice INPC a partir da data do sinistro (13/10/2019). Condeno ainda a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 (setecentos reais), na forma do 

artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 

19 de março de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029251-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029251-76.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MILTON DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Milton da 

Silva contra Porto Seguro Companhia de Seguros e Cia, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 30/09/2017, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo preliminares de ilegitimidade passiva, 

falta de interesse de agir, impugnação da justiça gratuita e comprovante 

em nome de terceiro, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais. Realização de avaliação médica 

(ID 27231595), sendo apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 30/09/2017. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que 

qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento 

da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Do requerimento 

Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros 

Gerais Analisando os autos verifico que o autor juntou em ID 21406690 a 

cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Da 

impugnação ao pedido de justiça gratuita O requerido afirma que o autor 

não trouxe qualquer documento a demonstrar a sua hipossuficiência. 

Entretanto, verifico que a parte autora apresentou carteira de trabalho em 

ID 21406663, no qual consta a informação de que recebe 

aproximadamente R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), demonstrando 

uma situação de incapacidade financeira. Posto isso, rejeito a preliminar 

suscitada. Passo à análise do mérito. IV – Mérito IV.1 - Dos danos Morais 

Aduz a parte requerente que a requerida teria se negado expressamente 

a receber o requerimento administrativo relativo ao pedido de indenização 

do seguro DPVAT em razão de uma suposta invalidez permanente. 

Contudo, alega a requerida que não há nos autos nenhum documento 

capaz de demonstrar que o requerente ficou impossibilitado de formular 

administrativamente o seu pedido de indenização, bem como não existe 

prova de que houve a negativa ao próprio direito a receber eventual 

cobertura securitária, capaz de ensejar indenização por danos morais. 

Desta forma, para a caracterização do dano é imprescindível à existência 

dos pressupostos básicos estampados no artigo 186 do Código Civil, 

quais sejam, a) o impulso do requerido, consistente em ação ou omissão 

qualificável como ilícito, atuando com dolo (vontade de produzir o 

resultado) ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia); b) resultado 

lesivo; e c) o nexo causal entre ambos. Pois bem, o fato da requerida, 

excepcionalmente, negar o recebimento do pedido administrativo, não 

pode ser confundida como ato ilícito. E menos ainda pode ser confundida 

como negativa, seja em relação ao pedido administrativo, seja ainda no 

tocante a própria regulação administrativa, vez que o requerimento 

administrativo apenas não teve continuidade, devido ao fato de que a 

requerida não estar operacionalizando o recebimento dos pedidos 

administrativos, o que não leva a concluir que o mesmo foi impedido de ter 

o seu seguimento. Vejamos o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA 

ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência 

de documentação para dar continuidade à solicitação administrativa de 

cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela uma conduta 

abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos 

morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente demonstrada a 

recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos em que a sua 

atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da parte 

prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência dos 

danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado. 

(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de 

Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data 

de Publicação: 20/04/2017) Portanto, verifico que não há possibilidade de 

indenização por danos morais. IV.2 – Requisitos à indenização DPVAT Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Certidão de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 21406671) e o laudo pericial (ID 27231595). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um das MÃOS o 

percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da 

indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em sua mão direita é de 50% (cinquenta por 

cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 
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legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (30/09/2017). 

Considerando a sucumbência recíproca das partes, condeno ao 

pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no art. 86 do 

CPC. Quanto aos honorários advocatícios fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, em favor dos patronos das partes, na 

forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, sendo que cada parte irá 

pagar ao seu advogado o valor dos honorários respectivos. Contudo, face 

ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, 

mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser 

cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no 

prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 

98, §3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 19 de março de 2020. Vandymara G. 

R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038316-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIZ TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038316-95.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: DANIEL LUIZ TOLEDO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT ajuizada por Daniel Luiz Toledo contra Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 7.762,50 (sete mil 

setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Para tanto, 

aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

23/03/2019, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo preliminares de alteração do 

polo passivo, adequação do valor da causa e pagamento na via 

administrativa, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento administrativo da 

indenização. Realização de avaliação médica (ID 27331550), sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando-se em seguida as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 23/03/2019. Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma 

vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III – Da falta de 

interesse de agir em face do pagamento realizado na seara administrativa. 

Conquanto tenha sido realizado o pagamento em sede administrativa, tal 

fato por si só não torna a pretensão do autor carecedora das condições 

da ação por falta de interesse de agir, isso porque a pretensão também 

insurge sobre a avaliação feita pela seguradora que acarretou o 

pagamento parcial. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. Passo a 

análise do mérito. III - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de 

Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 23134319) e o laudo pericial 

(ID 27331550). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos OMBROS o percentual incidente é de 

25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em seu ombro direito é de 75% (setenta e cinco por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o valor de R$ 2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Ocorre 

que a parte autora já recebeu administrativamente o valor de R$ 1.687,50 

(um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), assim, 

infere-se o valor remanescente em R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e 

três reais e setenta e cinco centavos). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento do importe 

R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), 

a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro (23/03/2019). Condeno ainda a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 (setecentos reais), na forma do 

artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 

19 de março de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019363-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA ASSUNTA FACCHIN BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA OAB - MT20310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019363-88.2016.8.11.0041. 
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REQUERENTE: SANDRA ASSUNTA FACCHIN BORGES REQUERIDO: 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Trata-se de Ação 

Revisional de Contrato c/c Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela 

Provisória de Urgência Antecipada ajuizada por SANDRA ASSUNTA 

FACCHIN BORGES, em face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, ambas já qualificadas na inicial. A autora alega que 

era agregada de um plano de saúde coletivo dos servidores do Tribunal de 

Contas do Estado de Mato Grosso, contratado pelo titular Mauro André 

Borges, seu sobrinho, desde o ano de 2012. Aduz que no mês de 

setembro/2016 foi surpreendida por um reajuste na mensalidade referente 

ao mês de Agosto/2016, relativo a faixa etária de 108,37%, posto que no 

referido mês a autora completava seus 59 anos de idade. Ressalta que 

antes do aumento pagava o valor de R$938,36, e após o reajuste o valor 

passou para R$1.955,31; que em razão da necessidade de utilização do 

plano, para tratamento de degeneração macular, relacionada a idade, bem 

como diante da impossibilidade de pagar o valor após o reajuste, optou 

pelo cancelamento do plano. Argumenta que após o cancelamento do 

plano coletivo do TCE, realizou a portabilidade para o plano coletivo da 

Defensoria Pública Estadual, do qual é titular o seu filho Rafael Facchin, 

servidor daquele órgão, e lá optou por um plano com valor inferior e com 

menos benefícios, e ainda, teve que aguardar o período de carência para 

dar continuidade ao seu tratamento. Que após verificar que o novo plano 

de saúde também possuía valor excessivo de R$1.399,99, e ainda, que 

estava tendo prejuízos com o seu tratamento devido às limitações do 

plano, propôs a presente ação requerendo liminarmente sua reintegração 

ao plano anterior do TCE, com redução do reajuste, e ao final, a 

confirmação da liminar com a condenação da requerida por danos morais 

de R$40.000,00 e repetição do indébito de R$2.033,90. Liminar indeferida 

sob o ID 3668295, ocasião em que foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita à autora. Contestação sob o ID 4977388, alegando 

preliminarmente a necessidade de formação de litisconsórcio passivo 

necessário, por se tratar de contrato coletivo/empresarial; e no mérito, 

rechaçando todos os argumentos da parte autora, em razão da quebra do 

vínculo contratual, com impossibilidade de retorno ao status quo ante, 

pugnando pela improcedência dos pedidos. Impugnação à contestação (ID 

5784099). A parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide e a 

requerida pela produção de provas orais. É o relatório. Fundamento e 

Decido. O feito comporta o julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC, por se tratar de matéria exclusivamente de direito. 

Inicialmente, rejeito a necessidade de formação de litisconsórcio passivo 

necessário, pois o STJ entende que o usuário de plano de saúde coletivo 

pode mover ação contra a operadora (REsp 1.510.697). A questão posta 

em análise se refere à obrigação ou não da requerida reintegrar a autora 

ao plano de saúde coletivo do qual era aderente, bem como reduzir o 

aumento do mesmo, por mudança de faixa etária, relativo ao contrato de 

prestação de serviços médicos “CO-PARTICIPAÇÃO 4ª CONSULTA – 

COLETIVO POR ADESÃO”, contrato n° 1090 1091, registrado na ANS sob 

o n° 342084, celebrado em 26/03/2007, entre a Unimed Cuiabá e o Tribunal 

de Contas do Estado de Mato Grosso, ou seja, antes da edição da 

Resolução 195 pela ANS. No caso, verifica-se que a autora era aderente 

ao referido plano desde o ano de 2012, e em razão de suposto aumento 

excessivo relativo à sua mudança de faixa etária, cancelou referido plano; 

posteriormente, aderiu a novo plano de saúde coletivo, agora da 

Defensoria Pública Estadual, todavia, em razão da inferior cobertura de 

seu tratamento de degeneração macular, propôs a presente ação para ser 

reintegrada no plano anterior, com a determinação de redução do 

percentual de aumento, e ainda, pugnou pela condenação da requerida ao 

pagamento de danos morais e da repetição de indébito. Contudo, sem 

razão a parte autora. A Lei nº 9.961/2000, que criou a Agência Nacional 

de Saúde - ANS veio para disciplinar e fiscalizar as administradoras de 

planos de saúde, e assim, no exercício de suas atribuições institucionais, 

a ANS editou a Resolução nº 195/2009, fixando novos parâmetros de 

atuação às empresas de saúde complementar, visando a coibir abusos e 

fraudes, uniformizando as contratações e as execuções dos contratos 

em âmbito nacional. Em relação ao reajuste dos planos de saúde coletivos, 

certo é que o índice é livremente pactuado entre as partes contratantes. 

No entanto, no caso concreto, a autora sequer possui interesse em 

discutir eventual aumento decorrente de mudança de faixa etária, pois se 

desvinculou do referido plano de saúde coletivo do Tribunal de Contas 

Estadual, ao cancela-lo, como admite na inicial. Assim, para discutir 

eventual aumento de valores em desconformidade com a legislação 

vigente, necessário primeiro aferir se a autora pode ser reintegrada no 

plano de saúde “CO-PARTICIPAÇÃO 4ª CONSULTA – COLETIVO POR 

ADESÃO”, contrato n° 1090 1091, registrado na ANS sob o n° 342084, e 

no caso, a resposta é negativa. Isso porque, a RN nº 195/2009/ANS 

estabeleceu que, quanto aos contratos celebrados em momento anterior, 

com as pessoas jurídicas mencionadas na Resolução, caso da requerida, 

após a data da entrada em vigor da nova resolução seria vedada a 

inclusão de novos beneficiários (art. 26), regra posteriormente mitigada 

pela Resolução Normativa nº 204/2009/ANS, cujo art. 3º alterou a redação 

do art. 26, permitindo a inclusão em apenas dois casos específicos, quais 

sejam: novo cônjugue e filhos do titular. Portanto, a partir da edição da RN 

nº 195/2009/ANS, não só a requerida, mas toda e qualquer operadora de 

plano de saúde no país, ficaram proibidas de incluir nos planos 

preexistentes, que estivessem em desconformidade com a nova 

normativa, novos beneficiários, ressalvado expressamente as exceções 

em que tal seria possível, sob pena, inclusive, de aplicação da multa de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais) para o caso de descumprimento da 

regulamentação (RN nº 195, art. 31). Assim, por ter cancelado o contrato, 

não seria caso de ser reintegrada, mas sim de ser incluída no referido 

plano coletivo, o que não se mostra possível, pois como se vê da inicial, a 

autora era aderente do plano de saúde do seu sobrinho, funcionário do 

Tribunal de Contas do Estado, não se enquadrando, portanto, na regra do 

art. 3º da RN nº 204/2009/ANS. Da mesma forma, não se vê qualquer 

situação que configure dano moral na espécie, pois a autora cancelou o 

plano de saúde por mera liberalidade, notando-se, inclusive, que o utilizava 

com bastante frequência, não havendo notícias nos autos de que tenha 

sido negado seu tratamento. Logo, a improcedência dos pedidos iniciais é 

medida que se impõe. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTES e condeno ainda a parte autora ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, 

§§ 1º e 2º, do CPC/2015. Contudo, desde já defiro a gratuidade de justiça 

em favor da parte requerida, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, 

tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado 

econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 19 de 

março de 2020. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Portaria

PORTARIA N. 02/2020-GAB - 5ª e 8ª Varas Cíveis da Capital

A Doutora Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, Juíza de Direito da 5ª e 8ª 

Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, no uso de suas atribuições legais,

 Considerando a pandemia decorrente do COVID-19 – Novo Coronavírus -, 

e as disposições estabelecidas na Portaria-Conjunta n. 249/2020 de 18 de 

março de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º. A partir do dia 20.03.2020 os atendimentos aos advogados, 

membros do Ministério Púbico e Defensores Públicos, nas Secretarias e 

Gabinetes da 5ª e 8ª Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, serão 

realizados prioritariamente via telefone e e-mail funcional.

Art. 2º Para que o atendimento seja realizado, deverá ser efetuado o 

contato prévio, através do telefone ou e-mail.

I - Em se tratando de ato da Secretaria Judicial:

 a) QUINTA VARA CÍVEL - e-mail: cba.5civel@tjmt.jus.br

 b) OITAVA VARA CÍVEL - e-mail: paola.gracioli@tjmt.jus.br

 II – Em se tratando de ato do Gabinete do juízo, os telefones estarão 

disponíveis para atendimento no período de 12:00 às 19:00 horas:

a) QUINTA VARA CÍVEL: (65) 99804-9028

b) OITAVA VARA CÍVEL: (65) 99946-4063

Art. 3°. As dúvidas decorrentes da interpretação ou omissões desta 

Portaria serão sanadas pela Secretaria/Gabinete do Juízo.

Art. 4° Esta portaria entra em vigor a partir do dia 20/03/2020.

Publique-se.

Cuiabá-MT, 19 de março de 2020.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017778-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. C. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DA SILVA OAB - 386.576.352-91 (REPRESENTANTE)

THIAGO COELHO DA CUNHA OAB - MT16317-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017778-93.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Havendo 

interesse de menor, vistas ao Ministério Público de Mato Grosso. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012407-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CAMILA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1012407-17.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 31/07/2020 Sala: Conciliação 

2 Horário: 12:00 - 12:14, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012843-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRA MARIANO BELEM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1012843-73.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 31/07/2020 Sala: Conciliação 

2 Horário: 10:15 - 10:29, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012767-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO PRATIS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1012767-49.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 31/07/2020 Sala: Conciliação 

2 Horário: 10:30 - 10:44, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012713-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON JUNIOR DE ALMEIDA TELES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1012713-83.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 31/07/2020 Sala: Conciliação 

2 Horário: 10:45 - 10:59, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012699-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA GODOY RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1012699-02.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 31/07/2020 Sala: Conciliação 

2 Horário: 11:00 - 11:14, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012693-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO CESAR DE JESUS LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1012693-92.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 31/07/2020 Sala: Conciliação 

2 Horário: 11:15 - 11:29, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011424-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS DE DEUS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1011424-18.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 31/07/2020 Sala: Conciliação 

2 Horário: 11:30 - 11:44, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 
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que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011464-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI GOMES MOTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1011464-97.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 31/07/2020 Sala: Conciliação 

2 Horário: 11:45 - 11:59, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1029819 Nr: 36707-36.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTIMA VEICULOS LTDA - ME, EULELICE DE 

SOUZA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAISA FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:OAB/MT 12.815

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO CASTRO DA 

SILVA - OAB:22.352/O, EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO - OAB:10.546

 Vistos.

Defiro a emenda à reconvenção, bem como os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à reconvinte Eulelice de Souza Martins.

 Intimem-se os reconvidos Paulo Vieira da Silva e Lourival Alves Dornela 

Junior ME (Ótima Veículos) para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem acerca da contestação e reconvenção de p. 74/97, 

emendada às p. 121/130, nos termos do art. 343, §1º, 351 e 437, todos do 

CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1171043 Nr: 40625-14.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19.919-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Dessa forma, revogo a nomeação do perito médico e determino a 

realização da perícia no Juízo da residência da autora, por meio de Carta 

Precatória.Expeça-se certidão de crédito em favor do perito nomeado à p. 

63 no montante de 20% (vinte por cento) dos honorários arbitrados. 

Expeça-se carta precatória ao Juízo da Comarca de Campo Novo do 

Parecis/MT, a fim de realizar a perícia judicial para que seja constatada 

eventual invalidez decorrente dos fatos narrados na exordial e, caso 

positivo, sua extensão, devendo a missiva ser instruída com os quesitos 

formulados pelas partes, bem como com os quesitos do Juízo, quais 

sejam: I. Se a parte autora foi acometida de invalidez permanente? II. Se há 

nexo de causalidade entre a invalidez permanente e o acidente 

automobilístico sofrido? III. Se a invalidez permanente é de natureza total 

ou parcial? IV. Na hipótese de invalidez permanente parcial, qual o grau de 

invalidez suportado, tomando-se em conta o disposto pelo artigo 3º, 

parágrafo 1º, incisos I e II, da Lei n. 6.194/74 e o anexo do diploma legal?

Consigne na Carta Precatória a existência de valores vinculado a estes 

autos a título de honorários periciais, devendo o perito, findados os 

trabalhos, informar a este Juízo os dados bancários para fins de liberação 

da verba honorária.Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1172860 Nr: 41239-19.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE DE MORAES FILHO - 

OAB:3964/OMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

Sobre a petição de p. 106/111, diga o autor em 15 (quinze) dias.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as 

partes a:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1085665 Nr: 4110-77.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA OLIVEIRA NOGUEIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAITÊ CAROLINE OLIVEIRA DE 

MELLO - OAB:OAB-MT 17.461

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO. - OAB:9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009, OLIVEIRA COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - OAB:355 OAB/MT

 Com estas considerações e nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgo 

procedente com resolução de mérito o pedido desta ação de obrigação de 

fazer c/c indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada 

proposta por Selma Oliveira Nogueira Gomes em face da Unimed Cuiabá – 

Cooperativa de Trabalho Médico, para:a) confirmar a liminar deferida à p. 

45/46.b) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais na 

importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% ao 

mês e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença 

(Súmulas 362-STJ).Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação.Transitado em julgado, arquive-se 

com as baixas necessárias.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1071496 Nr: 56047-63.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO CONCEIÇÃO SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648/MT, NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - NPJ/UFMT - 

OAB:NPJ/UFMT, PAULO COSME DE FREITAS - OAB:3739, SILVANO 

MACEDO GALVÃO - OAB:4.699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - Núcleo Civel - OAB:

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedente com resolução de mérito esta ação de despejo cumulada 

com cobrança de aluguéis proposta por JAIR DE OLIVEIRA SILVA em face 

de AUGUSTO CONCEIÇÃO SANTOS OLIVEIRA a fim de DECLARAR a 

rescisão do contrato e DECRETAR o despejo do réu do imóvel objeto do 

contrato no prazo de 15 (quinze) dias, bem como CONDENÁ-LO ao 

pagamento dos aluguéis vencidos a partir de setembro de 2015 até a data 

da efetiva devolução das chaves do imóvel.O valor mensal de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) deverá ser corrigido pelo índice INPC e acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento de cada prestação 

(artigo 397, CC). Custas pelo réu, assim como honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da 

condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P. I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 17 de março de 2020.Ana Paula da Veiga Carlota 

MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 785972 Nr: 39854-75.2012.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIELI LISAKOWKI SANTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYANA LEITE DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTYNY LAYANA GONÇALVES 

DE ALMEIDA - OAB:16279, JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - 

OAB:13196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Posto isto, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, julgo 

extinto este feito sem resolução do mérito. Custas e despesas pela autora, 

bem como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% 

(dez por cento) do valor da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, 

§2º, ambos do CPC. No entanto, como é beneficiária da Justiça Gratuita, a 

exigibilidade do crédito permanecerá suspensa pelo prazo de cinco 

anos.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P. I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 17 de março de 2020.Ana Paula da Veiga Carlota 

MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 789483 Nr: 43493-04.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIELI LISAKOWSKI SANTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYANA LEITE DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO - OAB:13196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ

 Posto isto, RECONHEÇO A ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.Custas e 

despesas pela autora, bem como honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos 

termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. No entanto, como é 

beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito permanecerá 

suspensa pelo prazo de cinco anos.Condeno a autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais. No entanto, como é beneficiária da 

Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito permanecerá suspensa pelo 

prazo de cinco anos. Deixo de condená-la ao pagamento dos honorários 

advocatícios, tendo em vista que a ré é representada pela Defensoria 

Pública.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P. 

I. Cumpra-se.Cuiabá, 17 de março de 2020.Ana Paula da Veiga Carlota 

MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 853172 Nr: 55901-90.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TALITA MILENE SANTOS ADDOR NUNES DA SILVA, 

DOUGLAS JUVENAL NUNES DA SILVA, OLGA JUVENAL NUNES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, COMPANHIA DE 

SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE 

MATO GROSSO, HOSPITAL SANTA ROSA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ALBUQUERQUE 

TEIXEIRA DA SILVA - OAB:14054/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, MILENA PIRAGINE - OAB:17.210-A

 Pelo exposto, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito, 

nego-lhes provimento.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 872056 Nr: 11093-63.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA DA SILVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 13241-A

 Nos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte autora para apresentar manifestação sobre a petição de 

fls. 149/155, no prazo de 5 (cinco) dias.

Adriana S. de Oliveira

Estagiária

Matrícula 40663

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070020/3/2020 Página 89 de 569



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1057289 Nr: 49675-98.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRIANA DOS REIS RIBEIRO - 

OAB:20.821/O, FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - OAB:9.494, 

GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7.725

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedentes os pedidos formulados nesta ação revisional de 

débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada 

proposta por Ronaldo Nunes da Silva, representado pela Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso em face de CAB Cuiabá S/A – 

Concessionária de Serviço e revogo a tutela concedida às p. 49/50. 

Custas e despesas processuais pelo autor, bem como honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da 

causa. No entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a 

exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco 

anos, contados da sentença final, se até lá não houver alteração na 

situação de necessidade (art. 98, § 1º e § 3º do CPC). Diante da 

improcedência da ação e sendo o autor beneficiário da justiça gratuita, os 

honorários periciais deverão ser pagos pelo Estado de Mato Grosso. 

Diante disso, expeça-se certidão de crédito em favor do perito.Devolva-se 

o numerário depositado nos autos à ré. Expeça-se o alvará.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 17 de março de 2020.Ana Paula da Veiga Carlota 

MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 742534 Nr: 39426-30.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAUTO TEIXEIRA DE SOUZA, ALVIZE ANTONIO 

ZOLDAN, ANTONIO PEREIRA PAES DE BARROS, ANGELIN ANTONIO 

BERTUCHI, ANTONIO ORESTES, ANTONIO SACOMAN, JORGE ANTÔNIO 

BARBOSA, GONÇALO CONCEIÇÃO DOS SANTOS, ARVELINO BARROS 

DE CARVALHO, DECIO LAVERDI, IVANILDE FERNANDES DOS SANTOS, 

ROSALINA GUADANHIM FERREIRA, ESPÓLIO DE JOÃO VIDORI, JUAREZ 

MARCOS OTONELLI, NELBA CRISTIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA, RUBENS 

QUEIROZ DAS NEVES, SEBASTIÃO LEONARDI, LOACIR LUIZ LUVIZON, 

NÚBIA PATRICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, SANDRA MARI SIGNOR SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josinei Silva Carvalho - 

OAB:22647, LEONARDO FRANÇA ARAUJO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Nos termos, da legislação vigente, intimo a parte executada para que 

tenha vistas dos autos, pelo prazo de 05 dias, conforme despacjho de fls 

764.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1145317 Nr: 29765-51.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCPL, FERNANDA SANTOS PEREIRA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, I do NCPC, julgo procedente com 

resolução de mérito o pedido da ação de cobrança proposta por C. C. P. L. 

contra PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para condená-la ao 

pagamento do seguro DPVAT no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos 

e cinquenta reais), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento 

danoso.Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento de 

custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência, que fixo em R$ 1.000,00 (art. 85, § 8º do 

NCPC).Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. 

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1152024 Nr: 32575-96.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.814-A/MT

 Nos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte autora para apresentar manifestação sobre a petição de 

fls. 172/176, referente ao pagamento da condenação, no prazo de 5 

(cinco) dias.

Adriana S. de Oliveira

Estagiária

Matrícula 40663

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1332130 Nr: 16054-08.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: URAÇAY ALONSO TEIXEIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARAUTO VIDROS E ACESSORIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:OABMT 15714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da interposição de recurso de apelação, desapensem-se estes 

autos dos autos de código 410609 e, após, cumpra-se o disposto no art. 

1.010, § 3º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 951117 Nr: 437-13.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANNA JULIA PEREIRA BOTELHO SECUNDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SECUNDINO HIPÓLITO 

NETO - OAB: 8.883/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Dessa forma, inexistindo obscuridade a ser aclarada, bem como omissão, 

contradição e erro material a serem sanados, nego provimento aos 

embargos opostos, mantendo incólume a sentença.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1071635 Nr: 56135-04.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRIEELY MARTINS FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEISON MENEZES GUIMARÃES 

- OAB:OAB/MT 7960, LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 
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SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487 inciso I do CPC, julgo improcedente 

com resolução de mérito esta ação de cobrança de seguro obrigatório 

proposta por Andrielly Martins Freitas em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais.Custas e despesas processuais pela parte autora, bem 

como ao pagamento dos honorários de sucumbência que fixo em 10% 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, 

sendo beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará 

suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 

98, § 3º do CPC.Diante da improcedência da ação, os honorários periciais 

deverão ser pagos pela parte autora. Contudo, sendo ela beneficiária da 

AJG, o Estado deverá arcar com a perícia.Expeça-se certidão de crédito 

em favor do perito.Devolva-se o numerário depositado nos autos à 

Seguradora. Intime-a para informar seus dados bancários. Expeça-se o 

alvará.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. 

P. R. I. Cumpra-se.Cuiabá, 18 de março de 2020.Ana Paula da Veiga 

Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1086843 Nr: 4643-36.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SOUZA DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI. - OAB:5.736/O

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

Antonio Souza Dantas em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do 

seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), devidamente corrigido com 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da 

data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 950,00 (art. 85, § 8º do CPC).Expeça-se 

alvará em favor do perito. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1087424 Nr: 4931-81.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINÉIA FINGER DOS SANTOS, CLAUDINEI JOSUÉ 

FINGER DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - 

OAB:7.585/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI. - OAB:5.736/O

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

Claudinéia Finger dos Santos e Claudinei Josué Finger em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, para condenar a ré a pagar à parte autora 

a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 

2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais), na proporção de 50% para cada 

autor, devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

950,00 (art. 85, § 8º do CPC).Expeça-se alvará em favor da perita. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1106332 Nr: 13088-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERA DE FATIMA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO HAUEISEN DA 

MATA - OAB:OAB/MT 26.419-A, JACKSON FREIRE JARDIM SANTOS - 

OAB:123.907, LAURA MARTINS OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 26772/0, 

LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26.417 A

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente 

com resolução de mérito esta ação de cobrança de seguro obrigatório 

proposta por Cícera de Fátima da Silva em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais.Quanto aos honorários periciais, determino 

o pagamento no importe de 30% em favor do perito, pelos trabalhos 

desenvolvidos, devendo, para tanto, ser expedida certidão de crédito, eis 

que o seu pagamento é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, 

por ser o autor beneficiário da assistência judiciária gratuita.Devolva-se o 

numerário depositado nos autos à Seguradora. Expeça-se o alvará.Custas 

e despesas processuais pelo autor, bem como ao pagamento dos 

honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o mesmo beneficiário da 

Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência 

do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. P. R. I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 18 de março de 2020.Ana Paula da Veiga Carlota 

MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1123170 Nr: 20109-70.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIR MARIA SANTANA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSE GUSMÃO DE MOURA - 

OAB:12720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO. - OAB:7.725

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte requerente às 

fls. 277/321 é tempestivo. Em assim sendo, nos do artigo 482, VI da CNGC, 

impulsiono este feito e encaminho intimação à parte requerida para 

apresentar suas contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Adriana S. de Oliveira

Estagiária

Matrícula 40663

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1126659 Nr: 21576-84.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT MIKHAEL, CARLA 

CRISTINA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - OAB:6843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 “Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedentes os pedidos para CONDENAR a ré ao pagamento de 

indenização por DANOS MATERIAIS ao autor, no valor de R$ 1.079,29 (mil 

e setenta e setenta nove reais e vinte nove centavos), acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, e 

correção monetária pelo INPC a partir do efetivo desembolso (Súmula 

43-STJ). Custas processuais pela ré, assim como honorários advocatícios 

de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da 

condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do 

NCPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.”No mais, mantenho incólume a sentença guerreada. 

Intimem-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 410609 Nr: 1227-70.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: URAÇAY ALONSO TEIXEIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARAUTO VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA, 

CARGLASS AUTOMOTIVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:15714/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548, ANGÉLICA LÚCIA CARLINI - OAB:, HITLER 

PULLIG FILHO - OAB:11529, KARLA FAININA FREITAS CAMPOS - 

OAB:2218/RO, MARIA PAULA DE CARVALHO MOREIRA - 

OAB:133065OAB/SP

 Vistos.

Sobre a certidão da gestora à p. 1.549, relatando a ausência de páginas 

dos autos (p. 988/1000 do Volume V e p. 1.001/1.127 do Volume VI), 

digam as partes, em 05 (cinco) dias, quanto a possibilidade de estarem na 

posse dos referidos documentos.

Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 805774 Nr: 12238-91.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGOR RONDON SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VITOR VILELA SAUDER, ANDERSON 

COSTA QUEIROZ, COLÉGIO SALESIANO SÃO GONÇALO, C.M. 

CERIMONIAL E EVENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO AUGUSTO ANTUNES 

MACIEL - OAB:16.393, URIEL RODOLFO PIZZOLO - OAB:16.771-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLAINE F. DE 

FREITAS - OAB:10.101/MT, DENISE REGINA ROSA BARBOSA - 

OAB:6403-A/SP, JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - 

OAB:4611-B/MT, JUCIMEIRE MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:6484/MT, 

RENATO VALÉRIO FARIA DE OLIVEIRA - OAB:15.629/MT

 Dessa forma, inexistindo obscuridade a ser aclarada, bem como omissão, 

contradição e erro material a serem sanados, nego provimento aos 

embargos opostos, mantendo incólume a sentença.Deixo de aplicar a 

multa prevista no art. 1.026 do Código de Processo Civil, por não 

vislumbrar a presença de intuito protelatório dos embargantes.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 820620 Nr: 26852-04.2013.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYRON MOTA OLIVEIRA, CARLA ANDREA SILVA 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOVEGILDA DE SOUZA MORAES, ESPÓLIO 

DE JOSÉ BENEDITO DE SOUZA, SEBASTIÃO JORGE SEVERO MENDES, 

CLÊNIO DE SOUZA CASARIM, TERCEIROS INTERESSADOS, JERIEL 

TABORDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO BORGES FREITAS - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - OAB:

 Vistos.

 Considerando a informação contida no Contrato Particular de Cessão de 

Direitos Hereditários Sobre Imóvel de que a ré Sra. Leovelgilda de Souza 

Moraes é uma das sucessoras do Espólio de José Benedito de Souza e, 

ainda, tendo em vista que a parte legitima para ocupar o polo passivo nas 

ações de usucapião é aquela em cujo nome estiver registrado o imóvel 

usucapiendo, determino que sejam os autores intimados para que se 

manifestem sobre a legitimidade da ré Leovelgilda de Souza Moraes, bem 

como a respeito da possível existência de outros herdeiros do Espólio de 

José Benedito de Souza, em 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se com urgência, eis que este processo integra a META 02/CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 947746 Nr: 58997-79.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRONILDES PIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISSON APARECIDO DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:12.937/MT, IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Vistos.

Aguarde-se o julgamento da ação rescisória, como determinado à p. 146.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 741788 Nr: 38632-09.2011.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON CORVOISIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE 

GUEDES - OAB:10519 MT, JAIME ULISSES PETERLINI - OAB:10600

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3125 - A

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para que 

regularize sua representação processual, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1097711 Nr: 9588-66.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUDIO FRANK MENDES CABRAL, ELEIÇÃO 2014 LUDIO 

FRANK MENDES CABRAL GOVERNADOR, LUDIO FRANK MENDES 

CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFPL - AGÊNCIA DE MONITORAMENTO DE 

INFORMAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA 

PINTO - OAB:11974-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FELIPE MARTINS DE 

ARRUDA - OAB:19588/O, MARYELLE MENDONÇA DE ALMEIDA - 

OAB:OAB 19596/O

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte Embargada às 

fls. 108/114 é tempestivo. Em assim sendo, nos do artigo 482, VI da CNGC, 

impulsiono este feito e encaminho intimação à parte Embargante para 

apresentar suas contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Marcos Aurélio Fernandes Filho

Estagiário - 41254

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1025833 Nr: 34725-84.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO HUNZE 

PINTO - OAB:9297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Posto isto, nos termos do art. 269, inciso I do CPC, julgo procedente com 

resolução de mérito a ação de indenização por danos morais proposta por 

Luiz Henrique de Magalhães em desfavor de Bradesco Saúde S/A, para 

condenar a ré a pagar ao autor a título de indenização por danos morais a 
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importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% ao 

mês a partir da data da citação e correção monetária pelo INPC a partir da 

data desta sentença (Súmula 362 - STJ).Condeno a ré ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência que fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.Transitado em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 840541 Nr: 44913-10.2013.811.0041

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOMERCINDA MARTINS DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALAN SILVA SODRE 

DE CARVALHO, para devolução dos autos nº 44913-10.2013.811.0041, 

Protocolo 840541, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1033350 Nr: 38291-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THOR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E ACESSÓRIOS 

LTDA, JAIRO PRIOTO, MARA ELIANE MENEGASSO PRIOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PAULO REZES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAS BORGES HOSAKA - 

OAB:15.136/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SEMPIO FARIA - 

OAB:8.078/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedente com resolução de mérito o pedido desta ação cautelar 

atípica com pedido de antecipação dos efeitos da tutela proposta por Thor 

Comércio de Combustíveis e Acessórios Ltda em desfavor de Jair Paulo 

Rezes da Silva e confirmo a liminar concedida.Condeno o réu, ainda, ao 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), conforme determina o art. 85, § 8º, CPC. Contudo, 

sendo o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade 

do crédito pelo prazo de cinco anos.Translade-se cópia desta sentença 

para o processo n. 45620-07.2015.811.0041.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 18 de março 

de 2020.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1046635 Nr: 44686-49.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMIAO BISPO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO FINANCEIRA S/A - C.F.I., 

GLOBEX UTILIDADES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:17.672/MT, NADIR BLEMER DE CARVALHO - OAB:11.595 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, DENNER B. 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 SENTENÇA

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais e pedido de tutela antecipada proposta por Damião Bispo 

de Almeida contra Itaú Unibanco Financeira S.A C. F. I. e Via Varejo S/A.

 As partes se compuseram e apresentaram os termos do acordo para 

homologação (p.169/170).

Intimado para regularizar sua representação no presente acordo (p. 171) 

o réu Itau Unibanco Finaceira S.A.C.F.I, apresentou acordo devidamente 

assinado (p.177/178).

 A ré Via Varejo S/A apresentou comprovante de deposito judicial no valor 

de R$ 5.227,15(cinco mil duzentos e vinte e sete reais e quinze centavos). 

À p. 175 a autora requereu a devolução do valor depositado pela ré, tendo 

em vista acordo já formalizado entre as partes.

Intimada para se manifestar a ré Via Varejo S/A (p.179), quedou-se inerte.

É o relatório. Decido.

 Conforme deferido na sentença de p. 166/168, promovam-se as devidas 

alterações do polo passivo no Sistema Apolo e capa dos autos.

 Tratando-se de direito disponível e estando as partes devidamente 

representadas, homologo o acordo para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante 

desta decisão e julgo extinto o processo nos termos do artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil.

Considerando o item “5” do acordo, onde parte autora renúncia qualquer 

pretensão dando total quitação ao banco Itau, bem como Globex Utilidades 

S.A(substituída por Via Varejo S/A) devolva-se o valor pago pela parte 

Via Varejo S/A (p. 172).

 Intime-se o réu para fornecer os dados bancários para a expedição do 

alvará.

 Fornecidos os dados bancários, expeça-se alvará em favor do réu.

Custas pelo réu e honorários na forma pactuada.

 As partes desistiram do prazo recursal, portanto, certifique-se o trânsito 

em julgado e arquive-se com as anotações de estilos e cautelas de praxe.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Cuiabá, 19 de março de 2020

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1048259 Nr: 45620-07.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THOR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E ACESSÓRIOS 

LTDA, JAIRO PRIOTO, MARA ELIANE MENEGASSO PRIOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PAULO REZES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAS BORGES HOSAKA - 

OAB:15.136/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SEMPIO FARIA - 

OAB:8.078/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedente com resolução de mérito esta ação declaratória c/c 

cobrança de aluguéis e acessórios c/c pedido de despejo por 

inadimplemento e antecipação dos efeitos da tutela proposta por Thor 

Comércio de Combustíveis e Acessórios Ltda, em desfavor de Jair Paulo 

Rezes da Silva, a fim de DECLARAR a rescisão do contrato, DECRETAR o 

despejo do réu do imóvel localizado na BR 364, Km 08, Bairro Pascoal 

Ramos, em Cuiabá/MT, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

CONDENÁ-LO ao pagamento dos aluguéis vencidos a partir do mês de 

junho de 2011, até a efetiva desocupação, observando-se os valores já 

pagos que deverão ser abatidos. O valor das prestações locatícias 

deverá ser corrigido pelo índice INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês a partir do vencimento de cada prestação (artigo 397, CC). 

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, assim 

como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% (vinte 

por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, 

§2º, ambos do CPC. Contudo, sendo o mesmo beneficiário da Justiça 

Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito pelo prazo de cinco 

anos.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P. I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 18 de março de 2020.Ana Paula da Veiga Carlota 

MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1128500 Nr: 22395-21.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFRANIO LOUREIRO BORBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FB BRASIL SERVIÇOS LTDA-ME, FLAVIANY 

CRISTINA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL VIANA REGINATO - 

OAB:11662/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070020/3/2020 Página 93 de 569



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TULIO MARCELO DENING 

BANDEIRA - OAB:26.713-PR

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedente com resolução de mérito esta ação de despejo c/c 

cobrança de alugueis e encargos e pedido de tutela antecipada proposta 

por Afrânio Loureiro Borba em desfavor de FG Brasil Serviços Ltda – ME e 

Flaviany Cristina Rodrigues, a fim de DECRETAR o despejo da rés do 

imóvel localizado na Rua Outono, nº 104, Bairro Jardim Primavera, em 

Cuiabá/MT, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para CONDENÁ-LAS, 

de forma solidária, ao pagamento dos aluguéis e demais encargos 

locatícios vencidos a partir do mês de abril de 2016 até a data da efetiva 

devolução das chaves do imóvel, observando-se os valores já pagos que 

deverão ser abatidos. O valor das prestações locatícias deverá ser 

corrigido pelo índice INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a 

partir do vencimento de cada prestação (artigo 397, CC). Condeno as rés 

ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como 

honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por 

cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, 

ambos do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição.P. I. Cumpra-se.Cuiabá, 18 de março de 2020.Ana Paula da 

Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 715256 Nr: 9414-33.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONI HENRIQUE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOETHEN E NOETHEN LTDA, JOÃO WALTER 

NOETHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8.083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE ALVES FERREIRA 

NETO - OAB:3837/MT

 Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada por Roni Henrique 

Mendonça em face de João Walter Noethen, em que o exequente requer a 

penhora de 30% sob os rendimentos do executado e expedição de alvará 

dos valores depositados nos autos.

Intimado, o executado permaneceu inerte.

Em analise dos autos, verifica-se que o executado possui duas fontes, 

sendo da Universidade Federal de Mato Grosso, bem como do Estado de 

Mato Grosso (p.134/137).

A decisão de p.146/147 deferiu descontos dos benefícios percebidos pelo 

executado, e mandou oficiar a Universidade Federal de Mato Grosso para 

cumprimento.

Sendo assim, defiro o pedido de penhora de 30% dos rendimentos do 

executado pelo Estado de Mato Grosso.

Intime-se o exequente para apresentar planilha atualizada do valor 

remanescente devido, no prazo de quinze dias.

Após, oficie-se o Estado de Mato Grosso para que proceda com os 

devidos descontos nos benefícios recebidos pelo executado até o limite 

da presente execução.

Defiro o levantamento dos valores depositados em favor do exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de março de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 735325 Nr: 31673-22.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANETE MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO HAUEISEN DA 

MATA - OAB:OAB/MT 26419-A, JACKSON FREIRE JARDIM SANTOS - 

OAB:OAB/MT 26.992-A, LAURA MARTINS OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 

26772/0, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:OAB/MT 26417A, YURI LIMA 

SANTOS - OAB:27.260-B

 Sentença

Trata-se de cumprimento voluntário da obrigação, em que a parte 

exequente concordou com o valor pago.

Diante do cumprimento da obrigação, julgo extinto este cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará como requerido à p. 210/211.

Após, arquive-se com as cautelas devidas.

Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de março de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 801288 Nr: 7718-88.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. P. ROCHA & J. F. ROCHA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA BRIZZOLLA FERREIRA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 22456/O, HAMILTON FERREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 11322, Lucimar A. Karasiaki - OAB:6448/MT, 

PEDRO HENRIQUE DE PAULA COSTA LEITE - OAB:19.955/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Trimec Construções e 

Terraplanagem, em face de J.P Rocha & J.F Rocha Ltda. Assim, 

promovam-se as devidas anotações na capa dos autos e no sistema 

Apolo.

Intimem-se os devedores, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do NCPC), 

efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito.

Na hipótese de os devedores serem representados pela Defensoria 

Pública ou quando não tiverem procuradores constituídos nos autos, 

ressalvando a possibilidade do inciso IV do art. 513 do NCPC, a intimação 

para cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação dos devedores somente será realizada por edital, quando, 

citados na forma do art. 256 do NCPC e tiverem sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do NCPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC).

Por fim, se os devedores não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do NCPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresentem 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do NCPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 19 de março de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 707969 Nr: 1343-42.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDREIRA L M LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J R G CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, 

ROBSON ANTONIO GUZATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - 

OAB:5.325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAZONAS FRANCISCO DO 

AMARAL - OAB:10.879/PR

 Despacho
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Diante da devolução das correspondências de p.99/100, intime-se a 

exequente para dar o regular andamento ao feito, requerendo providência 

efetiva a satisfação da obrigação, em 5(cinco) dias, sob pena de extinção.

Cuiabá, 19 de março de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 710638 Nr: 3612-54.2011.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. T. B., CLÉLIA MARGARETE TRINDADE BORRALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3.574/MT, LUIZ JOSÉ FERREIRA - OAB:8.212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUIZ JOSÉ 

FERREIRA, para devolução dos autos nº 3612-54.2011.811.0041, 

Protocolo 710638, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1013871 Nr: 29231-44.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CÁSSIA ZANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORRENTE CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA, 

FERNANDO RAMOS PETRONILIO, LOIVO DE BRUM CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELLIPE BAEZ MALHEIROS - 

OAB:18517/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO. - OAB:3.607, MARITZA COSTA SANTOS GRIGGI 

BORRALHO - OAB:17.302-B

 Vistos e etc.

Diante das varias tentativas infrutíferas de citação dos executados, 

DEFIRO citação destas por edital. Cite-se por edital, nos termos do art. 257 

do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias, as rés.

Citados, por edital, e certificado a não manifestação no prazo legal, desde 

já, em consonância com o art. 72°, §2°, do Código de Processo Civil, 

nomeio como curador especial o Defensor Público que atua perante esta 

Vara.

O art. 257, inciso II do CPC/2015 estabelece como requisito da citação por 

edital, a publicação na rede mundial de computadores, no sítio do 

respectivo tribunal e plataforma de editais do CNJ, que deve ser 

certificado nos autos.

Na consulta n.° 20/2016 - CIA 0068935-56.2016 a Corregedoria Geral de 

Justiça cientificou:

“O DOF prestou informações, dando conta que ainda não foi 

disponibilizado pelo CNJ a referida plataforma para publicações dos editais 

de citações, bem como colacionou alguns exemplos de decisões que vêm 

sendo adotadas em razão da aludida indisponibilidade.

Por certo, no âmbito do TJMT, já é feita a disponibilização dos editais na 

rede mundial de computadores, por meio da publicação no DJE (Diário de 

Justiça Eletrônico).”

Desta forma, como ainda não há regulamentação por parte do CNJ, o edital 

deverá ser publicado no DJE pelo TJMT, ficando dispensada as demais 

formalidades do inciso II do art. 257 do CPC/2015.

O edital de citação/intimação, com prazo de 30 dias, também deverá ser 

publicado em jornal local de ampla circulação, nos termos do parágrafo 

único do art. 257 do CPC/2015.

Expeça-se o necessário.

Cuiabá, 19 de março de 2019.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1059519 Nr: 50772-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE RAYEL, ANA PAULA MISCHIATTI DO 

AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLUÇÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA BALDUINO MEDEIROS 

- OAB:9.519

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Henrique de Oliveira 

Santos - OAB:16.694-A, WILBER NORIO OHARA - OAB:8.261

 Vistos.

 Trata-se de cumprimento de sentença movido por Solução 

Empreendimentos Imobiliários LTDA em desfavor de Alexandre Rayel e 

Ana Paula Mischiatti do Amaral. Assim, promovam-se as devidas 

alterações no Sistema Apolo e capa dos autos.

 Intime-se o devedor, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito.

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiverem procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

A intimação do devedor somente será realizada por edital, quando, citados 

na forma do art. 256 do CPC e tiverem sido revéis na fase de 

conhecimento.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independente de penhora ou nova intimação, apresentem 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 18 de março de 2020.

 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1062186 Nr: 51971-93.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTOR HUGO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MENDES DE 

OLIVEIRA MIL HOMENS - OAB:15548, MONIQUE FACCIN VILELA - 

OAB:17724/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALO GUSTAVO DE ALMEIDA 

LEITE - OAB:7.413/MT, LUCIANA GOULART PENTEADO - 

OAB:167884/SP

 DESPACHO

Trata-se de cumprimento de sentença em que o executado efetuou o 

pagamento da condenação (p. 130/131).

A exequente requer a liberação dos valores já depositados, bem como a 

intimação do executado para pagamento do saldo remanescente 

(p.133/134).

 Defiro o pedido de levantamento do valor já depositado.

Intime-se o executado para pagamento do valor remanescente, no prazo 

de 15(quinze) dias.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 18 de março de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 894472 Nr: 26197-95.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHEILA ADRIANA WEISEMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344/MT, FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. João Carlos Polisel - 

OAB/MT 12.909 - OAB:, FABIO RIVELLI - OAB:19023-A OAB/MT, HELIO 

NISHIYAMA - OAB:12919, JULIANA MACHADO RIBEIRO - 

OAB:15581/MT, STEFÂNIA LEANDRO RUWER - OAB:17.921/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedente o pedido desta ação quanti minoris proposta 

por Sheila Adriana Weisemann em face de Gold Yellow Empreendimentos 

Imobiliários SPE Ltda. e Ginco Empreendimentos Imobiliários Ltda, 

para:a)CONDENAR as rés ao pagamento do valor de R$ 16.036,36 

(dezesseis mil e trinta e seis reais e trinta e seis centavos) 

correspondente à diferença de metragem do imóvel adquirido, o qual 

deverá ser corrigido monetariamente pelo índice do INPC e acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da 

citação; b)CONDENAR as rés ao pagamento de indenização por DANOS 

MORAIS no valor equivalente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos 

de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso e 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença 

(Súmulas 54 e 362-STJ). Custas pelas rés, bem como honorários 

advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor 

da condenação, nos termos do nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, 

ambos do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 18 de março de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013088-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SOARES NEVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS OAB - MT17703-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numeração Única: 1013088-84.2020.811.0041 DECISÃO A autora 

requer os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, aduzindo que é 

dona de casa e dependente de seu esposo, não tendo condições 

financeiras para o pagamento das custas judiciais, necessárias ao 

ajuizamento da ação. O art. 98 do Código de Processo Civil dispõe que a 

Justiça Gratuita será concedida à pessoa natural ou jurídica com 

insuficiência de recursos para pagar as custas. Entretanto, diante dos 

abusos perpetrados por pessoas que possuem condições financeiras de 

pagar as custas sem prejuízo de seus sustento e, mesmo assim não o 

fazem, a jurisprudência se firmou no sentido de que as partes devem 

comprovar a hipossuficiência. Cabe ao magistrado analisar o estado de 

carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Desse 

modo, havendo comprovação da capacidade financeira da parte que 

pleiteia os benefícios da justiça gratuita, o indeferimento do pedido é 

medida que se impõe, pois, embora a mesma afirme ser dona de casa, de 

acordo com a declaração de imposto de renda apresentada, a situação 

financeira familiar é confortável, de maneira que o recolhimento das 

custas judiciais de modo interferirá na subsistência dos mesmos. Nesse 

sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme 

exemplo a seguir: “52181861 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS 

PROCESSUAIS. EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (TJMT; 

AI 119454/2013; Rondonópolis; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Sebastião 

Barbosa Farias; Julg. 11/03/2014; DJMT 17/03/2014; Pág. 17)” Registra-se 

que o pagamento das custas e despesas processuais não se destina 

apenas àqueles que têm dinheiro sobrando, mas também àqueles que em 

razão do seu patrimônio e da sua condição socioeconômica podem arcar 

com tais despesas. Afinal, temos visto muitas situações em que mesmo 

podendo, com algum tipo de esforço, pagar as custas dos processos, as 

partes vem em Juízo e alegam a hipossuficiência, fraudando, desta forma, 

os cofres do Poder Judiciário e a própria Lei. Portanto, considerando que a 

Assistência Judiciária deve ser deferida em casos de comprovada 

ausência de condições financeiras, INDEFIRO a concessão do benefício à 

autora. Intime-se para recolher as custas judiciais iniciais em 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial nos termos do artigo 290 do 

Código de Processo Civil. Após, concluso. Cuiabá, 18 de março de 2020. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1012443-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME PEREIRA FRANK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA OAB - MT2573-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1012443-59.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de obrigação de fazer c/c danos morais e materiais e pedido de 

tutela provisória de urgência ajuizada por Jaime Pereira Frank em face da 

UNIMED Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, aduzindo, em síntese, 

que é beneficiário de plano de saúde e que é portador de moléstia 

identificada como carcinoma de células renais do tipo claras metastático 

grau histológico (ISUP/WHO): G3, com metástase em bacia, tendo sido 

constado, em janeiro de 2020, que o carcinoma de células claras 

metastático evoluiu para os ossos. Narra que foi indicado pela médica 

responsável por seu tratamento, Dra. Milene Shizue Taraki, o medicamento 

INLYTA 5 mg – Axitinibe, na dose de 5 mg, de 12/12 horas, até 

escalonamento para 10 mg, de 12/12 horas, por tempo indefinido de 

tratamento. Afirma que a ré negou o custeio do tratamento, sob alegação 

que o medicamento não consta no rol da ANS. Entretanto, sustenta que 

referido medicamento é aprovado pela ANVISA – Agencia Nacional de 

Vigilância Sanitária. Assevera que o medicamento tem um custo mensal de 

R$ 20.544,14, sendo que a despesa deveria ser custeada pela ré. Requer 

o deferimento da tutela de urgência para determinar à ré que promova o 

custeio da terapia antineoplasica oral para tratamento do câncer com 

medicação INLYTA (axitinibe), 1 comprido a cada 12 horas por uso 

contínuo, fornecendo todas as condições materiais para realização do 

procedimento indispensável, inclusive as despesas que não estiverem 

expressamente contempladas nos documentos que instruem a inicial e 

todos os demais procedimentos necessários, sob pena de multa diária, no 

valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O autor comprovou o recolhimento 

das custas iniciais (ID 30503485). Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Decido. A tutela pretendida é regulada pelo art. 294 do CPC, que 

estabelece: “Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, 

cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou 

incidental.” In casu, a pretensão almejada pelo autor, de acordo com a 

sistemática processual, diz respeito à concessão da tutela provisória de 

urgência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. 

Contudo, para sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos 

requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: “Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 
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ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia.” Logo, para o deferimento da 

tutela almejada deve estar evidenciada a probabilidade do seu direito e o 

perigo da demora. In casu, o autor pretende o deferimento da tutela para 

que a ré custeie o medicamento INLYTA 5 mg – Axitinibe, 5 mg, ao 

argumento de que a negativa é injusta. Em que pese a relevante 

importância do medicamento para o tratamento do autor, verifico que o 

mesmo é de uso domiciliar. A Lei n. 9.656/98, em seu art. 10, inciso V, 

dispõeI: “Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, 

com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, 

compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no 

Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, 

quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na 

Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, 

respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, 

exceto: [...] VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, 

ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12;” 

Nesse sentido, não obrigatoriedade de fornecimento de medicamente de 

uso domiciliar, colaciono entendimento do TJMT: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO 

EXISTENTE – OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO USO DOMICILIAR - AUSÊNCIA DE 

OBRIGATORIEDADE LEGAL - RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 10, VI, DA 

LEI Nº 9.656/98 – DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA 

DOMINANTE – EFEITOS INFRINGENTES – PROVIMENTO DO RECURSO DE 

APELAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO - EMBARGOS 

ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE. “É lícita a 

exclusão contratual do fornecimento de medicamento para uso domiciliar. 

Inteligência do artigo 10, inciso VI, da Lei 9.656/98. (TJMG - Apelação Cível 

1.0518.15.000671-7/004, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 16/02/2017, publicação da súmula em 24/02/2017)”

“Previsão contratual expressa acerca da exclusão de cobertura de 

medicamentos de uso domiciliar. A Lei 9.656/98 prevê a possibilidade de 

exclusão desta cobertura, excetuando apenas os medicamentos 

antineoplásicos domiciliares, do que não se cuida o caso dos autos. 

Abusividade da negativa não configurada. Apelo provido. (Apelação Cível 

Nº 70074738071, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ney Wiedemann Neto, Julgado em 26/10/2017)”.Os Embargos de 

Declaração devem ser acolhidos quando existe omissão no acórdão 

embargado.” (TJMT, N.U 0087760-77.2018.8.11.0000, , SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

26/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019). Posto isto, indefiro a tutela 

antecipada de urgência requerida. Designo o dia 20/07/2020, às 09:00 

horas para a audiência de conciliação, que será realizada na Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no 

Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton 

Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a 

parte autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, 

nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para contestação, certifique-se e INTIME-SE o 

autor para que se manifeste (art.348 do CPC). Deixo de conceder o prazo 

estabelecido no art. 303, I, do CPC, uma vez que a inicial se encontra 

completa, sendo desnecessário o aditamento. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, 19 de março de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1012786-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO MARCOS DE ALENCAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FAZOLO DE ABREU OAB - MT21007-O (ADVOGADO(A))

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLENE JERONIMA FERNANDES DE SA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1012786-55.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de imissão na posse com pedido de antecipação de tutela inaudita 

altera pars proposta por Álvaro Marcos de Alencar contra Arlene 

Jerônima Fernandes de Sá. Relata o autor ter adquirido o imóvel o 

localizado na Rua D, n. 49, quadra 22, Lote 12, Bairro São Sebastião em 

Cuiabá-MT, registrado sob a matrícula n. 73.903 do 5º Serviço Notarial e 

de Registro da Comarca de Cuiabá. Sustenta que, em que pese a 

aquisição, a ré se recusa a desocupar o imóvel de forma amigável, razão 

pela qual requer a concessão da tutela provisória de urgência para que 

seja determinada a sua imissão na posse do bem, determinando a ré que o 

desocupe de imediato. É o necessário. Decido. Por esta via, pretende o 

autor a concessão liminar de tutela provisória de urgência, para que seja 

determinada a expedição de mandado de imissão de posse no imóvel 

localizado a Rua D, n. 49, quadra 22, Lote 12, Bairro São Sebastião em 

Cuiabá-MT, em seu favor. Infere-se dos autos que o imóvel constante da 

matrícula n. 73.903 do 5º Serviço Notarial e de Registro da Comarca de 

Cuiabá, foi adquirido pelo autor da Caixa Econômica Federal, através de 

leilão, conforme averbação às margens da matrícula apresentado no id. 

30433343. O autor também colacionou cópia de notificação extrajudicial 

encaminhada à ré, requerendo a desocupação do imóvel (id 30432934). 

Para a concessão da tutela provisória de urgência, faz-se indispensável o 

preenchimento dos requisitos do art. 300 e parágrafos do CPC, quais 

sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. O ordenamento civil vigente 

assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de seus bens, e 

de reavê-los do poder de quem quer que injustamente os possua, nos 

termos do art. 1.228 do Código Civil. A teor da legislação civil, comprovado 

o domínio do autor e a posse injusta da ré, o proprietário não possuidor 

tem o direito de reaver a coisa do possuidor não proprietário. O conceito 

de posse injusta, na ação de imissão de posse, prescinde dos quesitos da 

violência, precariedade ou clandestinidade, configurando-se, tão-somente, 

pela demonstração de que a ré não possui título de domínio ou qualquer 

outro que justifique juridicamente sua ocupação. Portanto, presentes os 

requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória e havendo 

risco ao resultado útil do processo, caracterizado pelo fato de o autor 

estar sendo impedido de exercer o seu direito de propriedade sobre o 

imóvel, plenamente cabível o deferimento do pleito. Posto isto, DEFIRO A 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 

2º, do Código de Processo Civil e DETERMINO a expedição de mandado de 

imissão dos autores na posse no imóvel localizado a Rua D, n. 49, quadra 

22, Lote 12, Bairro São Sebastião em Cuiabá-MT, registrado sob a 

matrícula n. 73.903 do 5º Serviço Notarial e de Registro da Comarca de 

Cuiabá, concedendo à ré o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação. 

Expeça-se o necessário. Sem prejuízo do cumprimento do mandado de 

imissão de posse, nos termos do art. 334 e §§ do CPC, designo audiência 

de conciliação para o dia 07/07/2020 às 09:30 horas, que será realizada 

na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado. Cite-se e intime-se a parte ré para a audiência 

de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 
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da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor. Intime-se. 

Cuiabá/MT, 18 de março de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006200-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRA CAMPOS MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT5985-O (ADVOGADO(A))

ALINNE SANTOS MALHADO OAB - MT15140-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. I) Defiro o pedido contido em Id. 22891347, designando a audiência 

de instrução para o dia 5 de agosto de 2020, às 14h, devendo as 

testemunhas ser intimadas por mandado, bem como a parte requerida, 

para que preste depoimento pessoal. II) Comunique ao juízo deprecante 

(Id. 20148772), a fim de que seja designada nova data para oitiva da parte 

autora, observando-se o endereço inforamdo em petição Id. 22860828. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038801-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA VALADARES SILVA OAB - MT232700-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca 

de Cuiabá-MT. PROCESSO: 1038801-32.2018.811.0041 REQUERENTE: 

Divino Lopes da Silva REQUERIDOS: Seguradora Líder Flávio Ribeiro de 

Mello, perito médico nomeado nos autos, vem a presença de Vossa 

Excelência com acato e respeito informar a data para realização do exame 

pericial para o dia 19 de maio de 2020 às 15:45h no endereço situado a 

Av. das Flores 843, sala 11, 1º andar, bloco anexo de consultórios do 

Hospital Jardim Cuiabá, bairro Jardim Cuiabá (entrada pela Rua das Dálias). 

Email: flavioperito@gmail.com Telefones 3025 3060 e 99223 7073. 

Atenciosamente, Cuiabá, 18 de março de 2020. Flávio Ribeiro de Mello 

CRM/MT 967 Perito Oficial Médico Legista Especialista em Medicina Legal e 

Perícia Médica – AMB/CFM

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000416-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS OAB - MT17703-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELLIER FARIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1000416-44.2020.8.11.0041 (P) VISTOS, Trata-se de “AÇÃO DE 

COBRANÇA REGRESSIVA”, em que a parte Autora possui residência no 

exterior, e a parte Requerida na cidade de Cáceres/MT. Destarte, dispõe o 

artigo 46 do CPC, que: Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em 

direito real sobre bens moveis será proposta em regra, no domicilio do réu. 

Assim, determino a intimação da parte Autora para justificar a propositura 

da lide nesta Comarca, bem ainda para no prazo de 15 dias juntar 

documentos que comprovem a alegada hipossuficiência financeira 

(declaração de imposto de renda, holerite, etc...) ou comprovar o 

pagamento das custas e despesas processuais, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005136-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLECIO ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, Intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado para que 

efetue o pagamento da obrigação, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, § 3º, CPC). Decorrido o prazo e não havendo 

pagamento, arbitro a multa e honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento), cada, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC, iniciando-se, de 

imediato, o decurso do prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

querendo, apresente impugnação nos próprios autos (art. 525, CPC). 

Cumpra-se e intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001884-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENETE MARIA DE ALMEIDA MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 04 de Agosto de 2017 

Thales Barboza Ventorim Rubiale Analista Judiciário 33.994

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1050162-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT4903-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 19 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040099-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 19 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014271-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO BELO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILTON GOMES DE MORAIS FILHO OAB - GO9569 (ADVOGADO(A))

WILTON GOMES DE MORAIS NETO OAB - GO36000 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGARD PEREIRA VENERANDA OAB - MT17761-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do item 7.5.2 do Provimento 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, remetendo-o à intimação da 

parte AUTORA, via DJE, para manifestar-se acerca da Contestação, no 

prazo legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023211-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA OAB - MT21354-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO BELO DOS SANTOS (REQUERIDO)

POLYANA LIMA DE SOUSA (REQUERIDO)

LIBERTY SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGARD PEREIRA VENERANDA OAB - MT17761-A (ADVOGADO(A))

WILTON GOMES DE MORAIS NETO OAB - GO36000 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

d a  C a p i t a l  G A B I N E T E 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A u t o s  n º 

1023211-83.2016.811.0041 Vistos, etc. Diante da denunciação à lide 

formulada pela requerida, cite-se o denunciado informado no ID nº 

5066721, para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 128 e ss do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 02 de junho de 2017. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051019-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. S. L. G. (AUTOR(A))

JOICIMARA DE SOUZA LOPES (AUTOR(A))

R. K. S. M. (AUTOR(A))

R. D. S. G. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 19 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1032991-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DIAS JUNIOR (REQUERIDO)

PEDRO DIAS JUNIOR - EPP (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 19 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1026887-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO RAMOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LUIZ RIBEIRO OAB - MT19091-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON JOAO ADENA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF OAB - MT11866-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte Requerida, via DJE para 

APRESENTAR CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

audiência de conciliação. Cuiabá, 19 de março de 2019, Assinado 

Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016823-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO NASCIMENTO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IASNAIA POLLYANA GUSMAO SAMPAIO OAB - MT7601-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 19 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039964-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DE SOUZA SA (AUTOR(A))

VALTER RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte Requerida, via DJE para 

APRESENTAR CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

audiência de conciliação. Cuiabá, 19 de março de 2019, Assinado 

Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1050412-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VALENCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DIVANIR LAUER (REQUERIDO)

BRUNA JOYCE DO CARMO QUEIROZ LAUER (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 19 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1049707-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. A. B. E. (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 19 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022166-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WERICA DOS SANTOS PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação. Cuiabá, 07 de Agosto de 2017 Thales Barboza 

Ventorim Rubiale Analista Judiciário 33.994

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 23645 Nr: 4450-80.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA RIBEIRO PATELLI ISHIY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido. Diante da desistência expressada pela parte exequente na 

petição de fls.130-131, com fulcro no art. 485, VIII, c/c art.775, ambos do 

Código de Processo Civil, homologo-a e declaro extinto o feito sem 

resolução do mérito. Deixo de condenar a parte autora em honorários 

advocatícios, tendo em vista a não caracterização da relação processual. 

Por outro lado, condeno-a ao pagamento das custas processuais 

conforme previsto no art. 90, do CPC. Transitada em julgado e expirado o 

prazo de 30 (trinta) dias, cumpra-se o disposto no art. 5º, do Provimento n. 

12/2017-CGJ, lançando o andamento “Arquivamento com Remessa À 

Contadoria – Código 626”.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1303774 Nr: 9371-52.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E ACESSORIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU CARLOS TURAZZI, EDNELSON 

TURAZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO DA SILVA FELIX - 

OAB:15925/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 9371-52.2018.811.0041 (Código n° 1303774)

“Incidente de desconsideração de pessoa jurídica”

 THOR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E ACESSÓRIOS LTDA., pessoa 

jurídica de direito privado, já devidamente qualificada nos autos, propôs 

“Incidente de Desconsideração de Pessoa Jurídica” em face de IRINEU 

CARLOS TURAZZI e EDNELSON TURAZZI, igualmente qualificados, pelos 

fatos e fundamentos apresentados.

 Com o intuito de por fim ao litígio, as parte entabularam acordo 

extrajudicial, que foi homologado, passando a produzir seus devidos 

efeitos.

Ao final do prazo de suspensão do processo, a exequente informa o 

cumprimento da avença.

 É o relatório.

 Decido.

 Diante do efetivo cumprimento do acordo, com a consequente quitação do 

débito que ensejou o presente incidente, declaro extinto o presente feito, 

nos termos do art. 485, VI, do CPC, em virtude da perda do objeto.

 No mesmo sentido, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

declaro extinta a execução (325209), em virtude do pagamento.

 Junte-se cópia desta sentença nos autos principais.

 Custas processuais pelo executado.

Sem honorários, tendo em vista o pactuado.

Transitada em julgado e expirado o prazo de 30 (trinta) dias, cumpra-se o 

disposto no art. 5º, do Provimento n. 12/2017-CGJ, lançando o andamento 

“Arquivamento com Remessa À Contadoria – Código 626”.

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 182011 Nr: 28725-54.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO ADIB HAGGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO ODELIO ALVES RAMALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PAIVA FONSECA - 

OAB:18635/O, LUIZ ANTONIO SARRAF NEVES - OAB:8.577/MT, SERGIO 

HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - OAB:5703/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO FILHO - OAB:6174

 Vistos.

 Tendo em vista que as matérias versadas na exceção de 

pré-executividade estão abarcadas também na "Ação Anulatória de Leilão 

Judicial c/c Pedido Liminar de Tutela de Urgência", em apenso, na qual foi 

designada audiência de conciliação, determino que se aguarde a 

realização daquele ato processual.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 873912 Nr: 12569-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELLI MATHEUS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISAN ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULLEVERSON S. QUINTEIRO DE 

ALMEIDA - OAB:12358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACE KAREN DECKER - 

OAB:7007/MT, HÉLIO NISHIYAMA - OAB:OAB/MT 12.919, JOÃO 

CARLOS POLISEL - OAB:12.909, VANESSA DA SILVA ALVES - 

OAB:19.155 MT

 Vistos.

Recebo o cumprimento de sentença. Intime-se a parte executada na 

pessoa de seu advogado para que efetue o pagamento da obrigação, em 

15 (quinze) dias, sob pena de penhora de quantos bens forem 

necessários para cumprimento da obrigação (art. 523, § 3º, CPC).
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Decorrido o prazo e não havendo pagamento, arbitro a multa e honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos termos do art. 523, § 1º, 

do CPC, iniciando-se, de imediato, o decurso do prazo de 15 (quinze) dias 

para que o executado, querendo, apresente impugnação nos próprios 

autos (art. 525, CPC).

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1138858 Nr: 26970-72.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FJSD, ZERIAN SOUZA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL LINHAS AEREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT, CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - 

OAB:11.889, MAISA MARQUES PELETT - OAB:OAB/MT 11.889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/O, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117/MT

 Vistos,

Diante da concordância da parte autora com o valor voluntariamente 

depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o correspondente 

alvará, arquivando-se, após, o processo.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 847110 Nr: 50658-68.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMAR RIBEIRO AMORIM, SIRLEI PORTO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GERALDINO FERREIRA DA SILVA, 

CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ 

LTDA, MARIA APARECIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÉBER CALIXTO DA SILVA - 

OAB:7972- B/MT, JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA - OAB:15284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6605/MT, JULIANA FAVALESSA SAMPAIO - 

OAB:375091 OAB/SP, MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - 

OAB:10.393/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 Autos n° 50658-68.2013.811.0041 (código: 847110)

 “Ação de Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedidos de Indenização 

por Danos Morais, Perdas e Danos e Antecipação de Tutela (Liminar)”

EDMAR RIBEIRO AMORIM e SIRLEI PORTO DE AMORIM, devidamente 

qualificados nos autos, propuseram “Ação de Ordinária de Obrigação de 

Fazer c/c Pedidos de Indenização por Danos Morais, Perdas e Danos e 

Antecipação de Tutela (Liminar)”, em face de ESPÓLIO DE GERALDINO 

FERREIRA DA SILVA, MARIA APARECIDA SILVA e IMOBILIÁRIA E 

CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA., pelos fatos e fundamentos 

apresentados na peça exordial, com apoio de vários documentos.

O processo tramitou normalmente, até que os requerentes, em petição de 

fls. 335, requereram a realização de audiência de conciliação.

Em audiência realizada no dia 18.02.2020, as partes entabularam acordo 

com o intuito de por fim ao litígio.

Ficou avençado que a requerida Imobiliária e Construtora São José Ltda 

entregaria ao terceiro interessado, Rodrigo Luiz da Silva Matos, 

autorização para escritura pública do imóvel objeto da lide, depois de 

comprovado o depósito, em juízo, da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta 

mil reais), referente ao saldo remanescente do compromisso de compra e 

venda, a ser levantado pelos autores após a homologação da avença ou a 

comprovação da entrega da autorização para escritura pública do imóvel.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista o acordo entabulado entre as partes, não há razão para o 

prosseguimento do feito, impondo-se a sua extinção.

 Assim, com fulcro no art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, 

homologo, por sentença, a avença, para que surta os jurídicos e legais 

efeitos e, por conseguinte, resolvo o mérito, declarando extinto o 

processo.

Custas e honorários na forma pactuada.

 Transitada em julgado, cumpra-se o disposto no art. 5º, do Provimento n. 

12/2017-CGJ, lançando o andamento “Arquivamento com Remessa À 

Contadoria – Código 626”.

P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 913347 Nr: 39089-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CEZAR DE AQUINO 

TAQUES - OAB:MT/12.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES, qualificado nos autos, propôs 

execução de sentença em face da CLARO S/A, objetivando o recebimento 

da quantia de R$ 27.050,88 (vinte e sete mil, cinquenta reais e oitenta e 

oito centavos), referente aos honorários advocatícios, às diligências do 

oficial de justiça, às taxas e custas processuais, bem como às astreintes.

 A execução foi impugnada e julgada parcialmente procedente, com a 

redução do valor da multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

 Depois de improvido o agravo de instrumento interposto pela parte 

exequente, aportou aos autos o pedido de levantamento dos valores 

fixados na decisão combatida.

É a síntese do necessário.

 Decido.

 Considerando que os valores devidos ao exequente já foram depositados 

em juízo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, declaro 

extinta a execução.

Expeçam-se alvarás em favor da parte exequente, devendo o saldo 

remanescente ser restituído à executada.

 Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1107616 Nr: 13675-65.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FÁTIMA DE AQUINO NUNES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN WASHINGTON DA 

COSTA OLIVEIRA - OAB:13953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado para que efetue 

o pagamento da obrigação, em 15 (quinze) dias, sob pena de penhora de 

quantos bens forem necessários para cumprimento da obrigação (art. 

523, § 3º, CPC).

Decorrido o prazo e não havendo pagamento, arbitro a multa e honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos termos do art. 523, § 1º, 

do CPC, iniciando-se, de imediato, o decurso do prazo de 15 (quinze) dias 

para que o executado, querendo, apresente impugnação nos próprios 

autos (art. 525, CPC).

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25796 Nr: 4778-78.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN COLÉGIO E 

CURSO MASTER LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA CHRISTINA PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522/MT, FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - 

OAB:4070/MT, JOMAS FULGÊNCIO DE LIMA JUNIOR - OAB:11.785/MT, 

JOSÉ TADEU RODRIGUES DE AMORIM - OAB:4536/MT, RONIMÁRCIO 

NAVES - OAB:6.228/MT, THAISA CRISTINA L. SILVA PENHA - 

OAB:9187

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070020/3/2020 Página 101 de 569



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME PEDROSO DA 

COSTA RIBEIRO - OAB:13.389/MS

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no 

mandado, devendo a emissão da guias ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27801 Nr: 13103-37.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCYVON BATISTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGER CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOÃO CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:6232/MT, JOÃO BATISTA ALVES BARBOSA - 

OAB:4.945/MT, RICARDO PORTEL MARTINS - OAB:9363/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE LEITE SAMPAIO - 

OAB:4.991/MT, Eliezer da Silva Leite - OAB:6384-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MIKLAEL 

DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES, para devolução dos autos nº 

13103-37.2001.811.0041, Protocolo 27801, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164678 Nr: 14669-16.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGAR MAURÍCIO MONTEIRO DOMINGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORNAL A GAZETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 9.862, EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - OAB:6950/MT, 

WESLEY ROBERT AMORIM - OAB:6610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - UNIJURIS - 

OAB:6.199/MT, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a INTIMAÇÃO do advogado ELIANE GOMES FERREIRA, para 

proceder a devolução dos autos, conforme art. 234, caput, e as 

penalidade dos §§ 2º e 3º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1404797 Nr: 10050-18.2019.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO FARIAS FILHO, ADRIANE GONCALVES 

ANTUNES JUNQUEIRA, WALFREDO RAIMUNDO ADORNO MOURA, 

WALFREDO RAIMUNDO ADORNO MOURA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA ROSAN DIAS 

FIGUEIREDO ZAMAR TAQUES - OAB:8.233/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYANNY DE ALMEIDA FARIA 

- OAB:9290/B, JARBAS LEITE FERNANDES - OAB:2544-A/MT, JOSÉ 

ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - OAB:5622

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) do autor 

para, no prazo de 05 (cinco) dias manifestar acerca da certidão do Oficial 

de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 886852 Nr: 21163-42.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAMILZO ROSA DOS SANTOS, MARLENO MANOEL 

DOS SANTOS, MIRIAM DOS SANTOS BARBOSA, MICELMA ROSA DOS 

SANTOS OLIVEIRA, MARCOTAYLO DOS SANTOS, IZABEL ROSA DOS 

SANTOS, ILIOMAR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RAFAEL DEMIAN 

GOMES DE CARVALHO - OAB:6988-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007, impulsiono 

os autos a fim de intimar a parte Autora para manifestar acerca da carta 

de citação/intimação devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1025443 Nr: 34547-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCM FOMENTO DE CRÉDITO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO KONNO JUNIOR, TIAGO VIEIRA DE 

SOUZA DORILEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO JOSÉ DA MATA - 

OAB:OAB/MT 3.774, LEVI MACHADO DE OLIVEIRA - OAB:2.629/MT, 

LEVI MACHADO DE OLIVEIRA FILHO - OAB:22467/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAIANA VIEIRA DE SOUZA 

DORILEO - OAB:14217/MT, TAISSA FERREIRA DORILEO - 

OAB:14346/MT

 Autos n° 34547-38.2015.811.0041 (Código n° 1025443)

 “Cumprimento de Sentença”

Vistos...

FCM FOMENTO DE CRÉDITO MERCANTIL LTDA., pessoa jurídica de direito 

privado, devidamente qualificada nos autos, propôs “Cumprimento de 

Sentença”, em face de TIAGO VIEIRA DE SOUZA DORILEO, objetivando o 

cumprimento do título executivo judicial.

Depois de homologado, por sentença, o acordo extrajudicial firmado entre 

as partes, a exequente promoveu o cumprimento de sentença, em virtude 

do descumprimento da avença por parte do requerido/executado.

Em petição retro, exequente e executado pedem novamente a 

homologação do pacto, agora sob outros termos, no qual a Sra. Vânia 

Aparecida Vieira de Souza, executada nos autos n. 1040909, se 

compromete a ceder o crédito pertencente à sua nora Michele Regina de 

Paula Zangarini Dorileo perante a pessoa de Juliana Santos Stoppa, 

conforme nota promissória com vencimento em 28.12.2020, cujo montante 

abarca também o valor do débito ora exequendo.

 Na avença, as partes pugnam pela extinção da execução, em virtude do 

pagamento.

 É o relatório.

 Decido.

 Não se visualizando, à primeira vista, indícios de irregularidade no acordo 

celebrado entre as partes, homologo-o para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos, determinando a suspensão do processo até o efetivo 

cumprimento do pacto, nos termos do art. 313, II, do Código de Processo 

Civil.

A validade do acordo fica, porém, condicionada, à juntada de cópia dos 

documentos pessoais dos cessionários e da correspondente procuração, 

conforme já determinado nos autos n. 1040909, ao qual deverá ser 

apensado este processo.

 Decorrido o prazo, à exequente, para requerer o que entender de direito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1040909 Nr: 42032-89.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCM FOMENTO DE CRÉDITO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VÂNIA APARECIDA VIEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEVI MACHADO DE OLIVEIRA - 

OAB:2629/MT, LEVI MACHADO DE OLIVEIRA FILHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAIANA VIEIRA DE SOUZA 

DORILEO - OAB:14217/MT, TAISSA FERREIRA DORILEO - 

OAB:14346/MT

 Autos n° 42032-89.2015.811.0041 (Código n° 1040909)
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 “Cumprimento de Sentença”

Vistos...

FCM FOMENTO DE CRÉDITO MERCANTIL LTDA., pessoa jurídica de direito 

privado, devidamente qualificada nos autos, propôs “Cumprimento de 

Sentença”, em face de VÂNIA APARECIDA VIEIRA DE SOUZA, pelos fatos 

e fundamentos apresentados na peça exordial, com auxílio de vários 

documentos.

Depois de homologado, por sentença, o acordo extrajudicial firmado entre 

as partes, a exequente promoveu o cumprimento de sentença, em virtude 

do descumprimento da avença por parte da requerida/executada.

Em petição retro, exequente e executada pedem novamente a 

homologação do pacto, agora sob outros termos, no qual a Sra. Vânia 

Aparecida Vieira de Souza se compromete a ceder o crédito pertencente 

à sua nora Michele Regina de Paula Zangarini Dorileo perante a pessoa de 

Juliana Santos Stoppa, conforme nota promissória com vencimento em 

28.12.2020, cujo montante abarca também o valor do débito contido no 

processo n. 1025443.

Na qualidade de cessionários assinam as pessoas de Tiago Vieira de 

Souza Dorileo e Michele Regina de Paula Zangarini Dorileo (fls. 99-101), 

pugnado as partes pela substituição da devedora Vânia Aparecida Vieira 

de Souza pelos aludidos cessionários.

 Na avença, as partes pugnam pela extinção da execução, em virtude do 

pagamento.

 É o relatório.

 Decido.

 Não se visualizando indícios de irregularidade no acordo celebrado entre 

as partes, estando devidamente assinado pelos cessionários, homologo-o 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos, determinando a suspensão 

do processo até o efetivo cumprimento do pacto, nos termos do art. 313, II, 

do Código de Processo Civil.

A validade do acordo fica, porém, condicionada, à juntada aos autos de 

cópia dos documentos pessoais dos cessionários e da correspondente 

procuração.

Proceda-se à devida retificação da capa dos autos tão logo cumprida a 

providência acima.

Decorrido o prazo, à exequente, para requerer o que entender de direito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 351693 Nr: 22121-38.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLOBAL VILLAGE TELECOM - GVT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SANTA RITA DE PETÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACENATE BANAGOURO DE 

CARVALHO - OAB:7.730/MT, MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR 

- OAB:188846/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL PEDRO PEREIRA 

SOBREIRA - OAB:12.154 PI

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR o advogado da parte autora, para 

manifestar acerca das respostas aos ofícios apresentados, dentro do 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 816251 Nr: 22697-55.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAR MARIO MAURINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Yuji Yashiro - 

OAB:16.250/MT, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos.

ADELAR MARIO MAURINA, qualificado nos autos, propôs “execução de 

sentença” proferida em face do ITAÚ SEGUROS S/A, objetivando o 

recebimento da quantia de R$ 8.317,85 (oito mil, trezentos e dezessete 

reais e oitenta e cinco centavos) referente à condenação.

 Intimado para pagar o débito ou impugnar a execução, o exequente não 

se pronunciou, culminando em bloqueio de valores.

 Requerido o levantamento do valor penhorado, a parte executada não se 

opôs à pretensão.

 É o relatório.

Decido.

Concordando as partes com o valor e levantamento da penhora, 

desnecessária se torna maior perquirição acerca do assunto, impondo-se, 

assim, a expedição do alvará para levantamento, conforme conta 

informada nos autos.

 Declaro extinta a execução por pagamento, nos termos do art. 924, II, do 

CPC.

 Transitada em julgado, arquive-se o processo com as cautelas 

necessárias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 816251 Nr: 22697-55.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAR MARIO MAURINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Yuji Yashiro - 

OAB:16.250/MT, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico que a sentença de fls.130 não foi publicada no DJE, razão que 

procedo sua republicação conforme transcrito a seguir:

Vistos.

ADELAR MARIO MAURINA, qualificado nos autos, propôs “execução de 

sentença” proferida em face do ITAÚ SEGUROS S/A, objetivando o 

recebimento da quantia de R$ 8.317,85 (oito mil, trezentos e dezessete 

reais e oitenta e cinco centavos) referente à condenação.

 Intimado para pagar o débito ou impugnar a execução, o exequente não 

se pronunciou, culminando em bloqueio de valores.

 Requerido o levantamento do valor penhorado, a parte executada não se 

opôs à pretensão.

 É o relatório.

Decido.

Concordando as partes com o valor e levantamento da penhora, 

desnecessária se torna maior perquirição acerca do assunto, impondo-se, 

assim, a expedição do alvará para levantamento, conforme conta 

informada nos autos.

 Declaro extinta a execução por pagamento, nos termos do art. 924, II, do 

CPC.

 Transitada em julgado, arquive-se o processo com as cautelas 

necessárias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 378354 Nr: 14464-11.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS OLIVEIRA SANTOS, ADNE DIAS 

JORDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EURIPEDES LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA VALADARES JORDÃO - 

OAB:11549/MT, SULAMYRTHES Mª DA SOLEDADE RIBEIRO - 

OAB:8436/MT, SULAMYRTHES MARIA DA SOLEDADE RIBEIRO - 

OAB:8436/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a INTIMAÇÃO do advogado, CARLOS CESAR APOITIA para 

proceder a devolução dos autos, conforme art. 234, caput, e as 

penalidade dos §§ 2º e 3º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 816251 Nr: 22697-55.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 
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de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAR MARIO MAURINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Yuji Yashiro - 

OAB:16.250/MT, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico que a sentença de fls.130 não foi publicada no DJE, por essa 

razão remeto-a à publicação conforme transcrito a seguir:

"Vistos.

ADELAR MARIO MAURINA, qualificado nos autos, propôs “execução de 

sentença” proferida em face do ITAÚ SEGUROS S/A, objetivando o 

recebimento da quantia de R$ 8.317,85 (oito mil, trezentos e dezessete 

reais e oitenta e cinco centavos) referente à condenação.

 Intimado para pagar o débito ou impugnar a execução, o exequente não 

se pronunciou, culminando em bloqueio de valores.

 Requerido o levantamento do valor penhorado, a parte executada não se 

opôs à pretensão.

 É o relatório.

Decido.

Concordando as partes com o valor e levantamento da penhora, 

desnecessária se torna maior perquirição acerca do assunto, impondo-se, 

assim, a expedição do alvará para levantamento, conforme conta 

informada nos autos.

 Declaro extinta a execução por pagamento, nos termos do art. 924, II, do 

CPC.

 Transitada em julgado, arquive-se o processo com as cautelas 

necessárias.

 Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 823661 Nr: 29749-05.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO LUIS OLIVEIRA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE 

CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - OAB:13823/MT, RODRIGO BRANDÃO 

CORREA - OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:OAB/MG 123.907, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO 

- OAB:8506-A/MT, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:OAB/MT 26417A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

procedo a intimação do polo passivo acerca da sentença de fls. 189-197, 

por meio de seus procuradores habilitados nos autos.

7ª Vara Cível

Portaria

PORTARIA N. 01/2020-GAB

O Doutor YALE SABO MENDES, Juiz de Direito da 7ª VARA CIVEL da 

Comarca de CUIABÁ, no uso de suas atribuições legais,

 Considerando a epidemia decorrente do COVID-19 – Novo Coronavírus -, 

e as disposições estabelecidas na Portaria-Conjunta n. 247/2020 de 16 de 

março de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º. A partir do dia 20/03/2020 os atendimentos aos advogados, 

membros do Ministério Púbico e Defensores Públicos, no gabinete da 7ª 

Vara CIVEL da Comarca de CUIABÁ, será realizado por WHATTSAPP 

através do número de celular (65) 99217-0111 ou por e-mail.

Art. 2º Para que o atendimento seja realizado, deverá ser efetuado o 

contato prévio, observando as seguintes condições:

I – Em se tratando de ato da Secretaria Judicial:

a) E-mail: cba.7civelgtjmt.jus.br

II – Em se tratando de ato do Gabinete:

b) mensagem de whattsapp - celular (65) 99217-0111

c) yale.mendesgtjmt.onmicrosoft.com

Art. 8° Esta portaria entra em vigor a partir de 20 de março de 2020.

Cuiabá, 19 de março de 2020.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito

 

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000268-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUVACY BENEDITA DE BARROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA TEREZINHA DOS PASSOS (REU)

CLOVES FERREIRA DOS PASSOS (REU)

 

Intimação da parte Autora para promover o regular andamento ao feito, 

sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1035654-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEBIADES PEREIRA DE FREITAS (REQUERIDO)

 

Intimação da parte Autora para promover o regular andamento ao feito sob 

pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005580-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO NEPONOCENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora para apresentar contrarrazões aos Embargos 

de Declaração, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020346-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 13/12/2019, às 14h.00.min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020346-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Requerida para apresentar contrarrazões ao Recurso 

de Apelação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006574-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

LINDOMAR PERES PERUSSI OAB - 882.236.041-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte requerente para no 

prazo de cinco dias, informar se houve ou não o pagamento da 

indenização pela seguradora, para posterior prosseguimento ou extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006579-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

ROSINEIVA FONSECA DA MAIA SANTANA DE SOUZA OAB - 

436.977.201-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte requerente para no 

prazo de cinco dias, informar se houve ou não o pagamento da 

indenização pela seguradora, para posterior prosseguimento ou extinção 

do feito.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017992-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FENIX - TITULOS RECEBIVEIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO MOREIRA OAB - MT7881-O (ADVOGADO(A))

JONNY RANGEL MOSHAGE OAB - MT7694-O (ADVOGADO(A))

VIVIANE CRISTINA KUHN OAB - MT18988-O (ADVOGADO(A))

ANDREA FIASCHI MOREIRA OAB - MT15645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA TOLIO FERRARI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Execução de Titulo Extrajudicial, a parte exequente vem aos 

autos anexar um comprovante de pagamento alegando ser o recolhimento 

das custas processuais, todavia, verifica-se que o pedido formulado no Id 

9609515, vem desacompanhado da Guia de Recolhimento emitida pelo 

Tribunal de Justiça/MT, impossibilitando a conferencia do recolhimento, 

posto que, não há como saber se o valor recolhido corresponde com o 

valor atribuído na guia emitida para o presente processo, conforme dispõe 

o Provimento 22/2016-CGJ/MT, de 1º de julho de 2016. Dessa forma, 

intime-se pela segunda vez, a parte exequente, para no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar o pedido inicial, anexando nos autos a Guia de 

recolhimento das custas, para posterior conferencia e prosseguimento do 

feito, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 290 do CPC). 

Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004412-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL GALERA DAMIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

Certifico que, designo o dia 07/07/2020, às 09:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1027794-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE APARECIDA DA SILVA E COELHO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCILENE APARECIDA DA SILVA E COELHO SOUSA OAB - MT3686-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE EMPREENDIMENTOS OMNI SERVICOS EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

 

Intimação da parte Autora para promover o regular andamento ao feito, 

sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1039659-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANANIAS DA CRUZ COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que encaminho intimação da parte autora para, apresentar 

impugnação à contestação de ID.29340903.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1034245-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA OAB - MT13786-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT3662-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Embargada para apresentar contrarrazões ao Recurso 

de Apelação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1024028-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA DE FARIAS MARCELINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMYLA ALVES VIDAL OAB - MT20775-O (ADVOGADO(A))

BEATRIZ BARBOSA PEROZO OAB - MT0014844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

 

Intimação da parte Autora para promover o regular andamento ao feito, 

sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011277-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BALDUINO JOSE TAQUES FERREIRA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 30/07/2020, às 12:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005187-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY DA SILVA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)
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Certifico que, designo o dia 29/07/2020, às 11:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005373-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON SANTOS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 30/07/2020, às 13:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004369-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELDER DA SILVA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - MT21874/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE SAO MATEUS LTDA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 16/07/2020, às 11:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1010544-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Elaine Ferreira Santos Mancini OAB - MT2915-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL & FREITAS LTDA - ME (REU)

 

Certifico que, designo o dia 07/07/2020, às 11:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004369-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELDER DA SILVA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - MT21874/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE SAO MATEUS LTDA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 07/07/2020, às 11:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010819-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE BONIFACIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARIA ADRIANA BONIFACIO (AUTOR(A))

CLEBER FERNANDO DE FIGUEIREDO DIAS (AUTOR(A))

ANA PAULA FERNANDA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO OAB - MT20572-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Posteriormente, em igual prazo, digam as partes sobre a proposta 

honorária e, havendo concordância, deposite a requerida, integralmente, o 

valor dos honorários, conforme determinado na decisão que determinou a 

realização da perícia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005439-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SANTANA DE ANUNCIACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 30/07/2020, às 13:15 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021110-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PAIXAO MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NOVAES FORTES OAB - MT22919/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora para apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005616-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVSON DOUGLAS ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 30/07/2020, às 13:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006296-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO MAISON DU PARC (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO OAB - MT19125-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006368-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANO ANTONIO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

Certifico que, designo o dia 30/07/2020, às 14:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006293-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN PEREIRA DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 30/07/2020, às 14:15 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020259-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARYNNE QUIRINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora para apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013370-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERON ULRICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 25/09/2019, às 09:20 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006412-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BARROSO DE FREITAS OAB - 519.471.452-15 

(REPRESENTANTE)

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

Certifico que, designo o dia 30/07/2020, às 08:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020543-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MENDES GONSALLES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora para apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005644-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE RAFHAEL LOPES ARRUDA (REU)

 

Certifico que encaminho a intimação da parte autora para no prazo legal, 

manifestar-se acerca de ID 30534521

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006651-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RUBENS VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DE OLIVEIRA COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (REU)

 

Certifico que encaminho a intimação da parte autora para no prazo legal, 

manifestar-se acerca do id 30534540

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062296-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA DE BRITO GOMES OAB - RJ125536 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

Certifico que, designo o dia 13/07/2020, às 10:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011978-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA GAETA ALEIXO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL GAETA ALEIXO OAB - MT11210-O (ADVOGADO(A))

LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS OAB - PR59659-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIO JOSE DIAS FERRAZ (EXECUTADO)

 

Certifico que encaminho a intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca do ID30535740

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038310-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAZARE ALVES RAFAEL DA SOLIDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 11/12/2019, às 12h.30.min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038004-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIANE DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 11/12/2019, às 14h.15.min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040013-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE LINDALVA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN LUIS GOMES MENDONCA OAB - MT0022597A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA DENUZZO OAB - MT253384-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 23/09/2019, às 11:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1064171 Nr: 52800-74.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO MEIRA, OLINDA RAMOS MEIRA, SAMUEL 

RAMOS MEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONE THOR SYSTEMS COMPANY LIMITED, TD 

WORLD COMERCIO DE BEBIDAS, ELETRONICOS E ARTIGOS DE 

COLCHOARIA LTDA EPP, TD WORLD EQUIP. INF. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACAZ ALMEIDA GUERRA - 

OAB:276790, SIDNEY ALCIR GUERRA - OAB:97.073/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1° instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1454544 Nr: 2214-57.2020.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLAN EXUPERY DE ARAÚJO, GEORGINA GUIMARÃES 

DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 441906

VISTOS,

Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença e o retorno dos autos 

principais (cód.1101656) bem como o pedido de cumprimento de sentença 

formulado pela parte Exequente naqueles autos, resta prejudicada a 

instauração do presente procedimento de cumprimento provisório.

 Desta feita, arquive-se o presente feito, observando as formalidades 

legais.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de março de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10069 Nr: 2549-19.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINNY NUNES RONDON 

SANTANA - OAB:22.716/O, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para se manifestarem 

acerca do desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161248 Nr: 12470-21.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL SANTA RITA DE PETÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOSCO SHIMIZU FRUTUOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO MONTENEGRO DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:352103

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida, de fl. 207.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1458125 Nr: 3182-87.2020.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CLOVIS PEZZI DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJP FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRLAINE OLIVEIRA PIRES - 

OAB:25.731-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no que dispõe o artigo 99 §2º do CPC 

INDEFIRO por ora o pedido de gratuidade formulado na inicial.INTIME-SE a 

parte Requerente para comprovar o recolhimento das custas e despesas 

processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o que dispõe o 

art. 290 do CPC, observando as disposições do Provimento n. 22/2016 – 

CGJ/MT e a Resolução n. 185 de 18/12/2013 – CNJ e Lei n. 11.419/2006, 

sob pena cancelamento da distribuição do feito.Cumpra-seCuiabá, 18 de 

março de 2020.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 907974 Nr: 35526-34.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO 10 LTDA, MARLI ISABEL TIECHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUTURA LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA, 

EDIVALDO DIAS DE OLIVEIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON JOSÉ GASPARELO - 

OAB:2973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida, de fl. 86.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1031098 Nr: 37309-27.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE CORREA DA SILVA MELLO, 

MAURÍCIO MIRANDA DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para promover o 

regular andamento ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1018677 Nr: 31235-54.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAMENTO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOVAG TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IBERE RICARDO JANUARIO 

EVANGELISTA - OAB:292032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida, de fl. 69.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1041583 Nr: 42348-05.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO BEZERRA ALCANTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MARILENE DE AMORIM, MARIA 

ZOELINA FREITAS AMORIM, ADEMIR LUCIO DE AMORIM, MARLENE MARIA 

DE AMORIM, DANIEL FREITAS DE AMORIM, LEÔNIDAS FREITAS AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT, JABES ALBERTO DIAS - OAB:17.005/MT, MAYARA 

CRISTINA CINTRA ROSA - OAB:24.217/MT, TENARESSA APARECIDA 

DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB:OAB/MT 7031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS BONATO DE AMORIM - 

OAB:18748

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida, de fl. 147.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1063930 Nr: 52684-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO CUSTODIO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE DE MARQUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, providenciar o 

recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1074294 Nr: 57236-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA ALVES MILHOMEM, SIDNEY PEREIRA MILHOMEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR DOS SANTOS FEDERICI, 

MARIÂNGELA ARAUJO FREDERICI, ANTONIA SEBASTIANA CARVALHO 

DE SIQUEIRA, JAIME MARTINS SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BIRAL DE FREITAS - 

OAB:12.678-A/MT, GRAZIELLA PAES MAIOLINO - OAB:17.622, HÉLIO 

NISHIYAMA - OAB:OAB/MT 12.919, JOÃO CARLOS POLISEL - 

OAB:12909/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fl. 183, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1074294 Nr: 57236-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA ALVES MILHOMEM, SIDNEY PEREIRA MILHOMEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR DOS SANTOS FEDERICI, 

MARIÂNGELA ARAUJO FREDERICI, ANTONIA SEBASTIANA CARVALHO 

DE SIQUEIRA, JAIME MARTINS SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BIRAL DE FREITAS - 

OAB:12.678-A/MT, GRAZIELLA PAES MAIOLINO - OAB:17.622, HÉLIO 

NISHIYAMA - OAB:OAB/MT 12.919, JOÃO CARLOS POLISEL - 

OAB:12909/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida, de fl. 180.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1103720 Nr: 11994-60.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL SÃO JOSÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISAN ENGENHARIA LTDA, TÂNIA MARIA 

TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BORGES SAMPAIO - 

OAB:16246A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHERIDEL - 

OAB:7504, HELIO NISHIYAMA - OAB:12919

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls. 440-455 foram 

interpostos tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte 

Embargada (autor) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao 

referido recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1115872 Nr: 16961-51.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUE DA SILVA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FERNANDO MENDES BARRIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL MIRANDA SILVA 

LOUZICH - OAB:19426/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Exequente para, no prazo de 

cinco dias, manifestar-se acerca da fl. 59.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 402921 Nr: 34924-19.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CJP FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOFORT MECÂNICA E AUTO PEÇAS LTDA, 

DANIELE FIGUEIREDO DE MENDONÇA, JUNYOR FIGUEIREDO DE 

MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA CEZARIO - 
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OAB:22464/0 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA 

SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 7355-A, FABIO MOREIRA 

PEREIRA - OAB:9.405/MT, MIRLAINE OLIVEIRA PIRES - OAB:25.731-O

 Processo nº402921

VISTOS,

 DEFIRO o pedido formulado pela parte Exequente as fls. 599/600.

Expeça-se MANDADO DE PENHORA e AVALIAÇÃO dos bens 

relacionados no auto de reintegração de posse juntado as fls. 583, para 

posterior continuidade dos atos expropriatórios, ficando a parte Exequente 

nomeada como depositária.

 Por cautela e em homenagem ao princípio da economia e da celeridade 

processual, consigno à parte Exequente que houve interposição de 

Embargos de Terceiro com relação ao trator placa JZX-1592 (processo 

código n.1458125), devendo, assim, por ocasião do cumprimento do 

mandado informar ao Sr. Meirinho se há interesse na manutenção da 

penhora, e, em caso negativo fica desde já autorizado a sua remoção pelo 

suposto proprietário mediante a apresentação do Certificado de Registro 

do Veículo.

 Deixo de determinar a intimação da parte Exequente para manifestar 

naqueles autos de Embargos de Terceiro, porquanto ainda pendente de 

recolhimento das custas processuais para sua regular tramitação.

 Intimem-se. Cumpra-se

Cuiabá, 18 de março de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243252 Nr: 11788-95.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO DE BARROS VIRGOLINO, PAULO HENRIQUE 

DE BARROS VIRGOLINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO GONÇALVES DE MELLO, 

SERGIO LUIZ ROPCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - 

OAB:5291/MT, LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - OAB:6693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO MARTINS VERAO - 

OAB:4839-A MT, PEDRO MARTINS VERAO - OAB:4893-A/MT, RODRIGO 

RIBEIRO VERÃO (PROC. MUNICIPAL) - OAB:8.495/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para promover o 

regular andamento ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 328849 Nr: 1311-42.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIR RODRIGUES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI JOSÉ VEDOIN, CLÉIA MARIA TREVISAN 

VEDOIN, LUIZ ANTONIO TREVISAN VEDOIN, IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA, HELEN PAULA DUARTE CIRINEU VEDOIN, ALESSANDRA 

TREVISAN VEDOIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:6668/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SILVA DE SOUZA - 

OAB:14660, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, IVO 

MARCELO SPINOLA DA ROSA - OAB:13731/MT, LAÍS CAROLINE 

OLIVEIRA PINTO - OAB:OAB/23370

 Encerramento de Volume

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao item 2.3.8 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso - CNGC, encerro o volume nº V destes autos, com 

1102.

Cuiabá - MT, 18 de março de 2020.

Jorge José Noga Junior

Escrivão Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 328849 Nr: 1311-42.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIR RODRIGUES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI JOSÉ VEDOIN, CLÉIA MARIA TREVISAN 

VEDOIN, LUIZ ANTONIO TREVISAN VEDOIN, IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA, HELEN PAULA DUARTE CIRINEU VEDOIN, ALESSANDRA 

TREVISAN VEDOIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:6668/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SILVA DE SOUZA - 

OAB:14660, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, IVO 

MARCELO SPINOLA DA ROSA - OAB:13731/MT, LAÍS CAROLINE 

OLIVEIRA PINTO - OAB:OAB/23370

 Certifico que encaminho a intimação da parte exequente para, no prazo 

legal, manifestar- se acerca da resposta de folhas 1556-1652.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 789702 Nr: 43725-16.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA THAME GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE TOMAZIA DE MORAIS THAME, 

PAULO ELIAS THAME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY MEDEIROS - OAB:4498/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código n.789702

VISTOS,

 INTIME-SE a parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias juntar cópia da 

sentença e do termo de partilha do inventário mencionado as fls. 108/109, 

devendo ainda, retificar o cálculo para fins de constituição do título 

executivo tão somente o valor da sua cota parte.

Com a juntada, intimem-se as partes para manifestação no prazo de 

05(cinco) dias, e, após, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de março de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 807977 Nr: 14437-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - 

DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO, JOSÉ CARLOS DORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDIMILSO MIGUEL DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACE KAREN DECKER - 

OAB:7007, MARCEL LUERSEN - OAB:14419/MT, SEBASTIÃO AUGUSTO 

CORREA DE MORAES - OAB:10.416/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, providenciar o 

recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 451474 Nr: 23738-62.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLFP, MAE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA - 

OAB:27086/O, MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA - OAB:5.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - 

OAB:3.928/MT

 Processo Código n.451474

VISTOS,

 Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para sanar a controversa 

quanto aos cálculos apresentado pela parte Executada as fls. 268/280.
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Com a juntada do parecer, intimem-se as partes para manifestação no 

prazo de 05(cinco) dias, e, após, voltem os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Cuiabá, 18 de março de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 740090 Nr: 36781-32.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARDEL RIBEIRO ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:123.907/MG

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 525 do CPC, JULGO 

PROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

interposta por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.REVOGO de 

ofício o dispositivo da decisão de fls. 193/194, passando a vigorar nos 

seguintes termos: ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487 do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO a parte 

Requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ao pagamento de 

indenização no valor de R$ 2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais), 

acrescido de correção monetária (INPC) a partir da data do sinistro e os 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 

STJ).CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, além de honorário de sucumbência que fixo em R$ 1.000,00 

(hum mil reais), nos termos do artigo 85,§§2º e 16 do CPC. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.YALE SABO MENDES Juiz de DireitoIntimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 18 de março de 2020.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 753123 Nr: 5009-17.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDI CLEBER RODRIGUES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. S. MOREIRA MARMORARIA - ME, ERICK 

SOARES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO GASPARELO 

JUNIOR - OAB:7.191, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7.297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que, encaminho intimação da paete Exequente para, em cinco 

dias, manifestar-se acerca da fl. 119.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238114 Nr: 7092-16.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS PEDRO MEDRADO LUIZ - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER 

JUDICIARIO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO YEGROS PEREIRA - 

OAB:8.574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7.297/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

promover regular andamento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 802237 Nr: 8700-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BONIFÁCIO GREGÓRIO DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - OAB:14.099/MT, 

ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A/MT

 Certifico que encaminho intimação das partes para manifestarem acerca 

dos cálculos da contadoria de fls. 510/511.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1035107 Nr: 39146-20.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OC TECH COMERCIO DE ANTENAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUSA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, BANCO 

DO BRASIL S.A, HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE MORAIS 

FURLANETTI - OAB:14.361 OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLAVIA PEREIRA 

GUIMARAES - OAB:105287/MG, Etienne Silva - OAB:60.193/PR, FELIPE 

GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:76.696, JOSÉ ARNALDO JASSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081, Oscar Massimiliano Mazuco Godoy - 

OAB:6.982/PR, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Certifico que encaminho a intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca de folhas 248-250

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 784764 Nr: 38583-31.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PAULO FERREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C 

LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 15089, WELTON ALVES DE OLIVEIRA - OAB:15089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:18733-A/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A/MT

 Certifico que, deixo de proceder à expedição do alvará em favor da parte 

requerida, ante a inexistência de dados bancários para tal ato, isto posto, 

procedo a intimação da parte requerida para, no prazo legal, trazer aos 

autos, dados bancários para expedição do r. alvará, sob pena de envio 

dos autos ao setor de arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179277 Nr: 35133-61.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTONI E GUBEL LTDA, MARCO HELDER 

CHRISTONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:9259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, MARIA CRISTINA DE ALENCAR SILVA - 

OAB:3.772/OAB/TO

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para promover o 

regular andamento ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 740315 Nr: 37021-21.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEVALDO BRASILEU ESTRAL, CONSTANÇA 
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SILVA ESTRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ZAFINO ISIDODORO 

FERREIRA MENDES - OAB:12794-B/MT, MAX MAGNO FERREIRA 

MENDES - OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para promover o 

regular andamento ao feito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1152265 Nr: 32660-82.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN AURELIO BALDUINO, FABIANA FIGUEIREDO 

FERRAZ BALDUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FACIL INCORPORADORA CUIABA III 

SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO KNOPP FONSECA - 

OAB:16.997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Walter Ferreira Junior - 

OAB:18.002-A

 AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

Processo nº 32660-82.2016.811.0041 - Código nº 1152265

 VISTOS,

WILLIAN AURELIO BALDUINO e FABIANA FIGUEIREDO FERRAZ 

BALDUINO, devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS em face da empresa 

SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIARIA CUIABÁ III SPE LTDA e 

RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A.

Discorrendo em síntese ter adquirido em 28 de setembro de 2012 um 

imóvel no Condomínio denominado “Rio São Lourenço”, em Cuiabá/MT, no 

valor de R$ 188.190,31 (cento e oitenta e oito mil cento e noventa reais e 

trinta e um centavos)

Relatam que em 16 de junho de 2014, adquiriram por “Instrumento 

particular de Cessão de Transferência de Direitos e Obrigações sobre 

unidade autônoma decorrente de compromisso particular” que foi 

formalizado em 25/06/2014, realizando pagamento de R$ 28.000,00 (vinte 

e oito mil reais) a título de sinal de aquisição do imóvel e assumindo um 

saldo devedor sub-rogado no valor de R$ 209.862,50 (duzentos e nove mil 

oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) do antigo 

proprietário, além de ter que pagar a taxa de transferência, tendo sido 

devidamente quitada através do financiamento imobiliário realizado junto ao 

Banco do Brasil.

Afirma que o prazo fixado para a entrega da unidade residencial foi 

31/08/2014, entretanto o referido imóvel foi entregue somente em 

11/05/2015, ou seja, 09 (nove) meses de atraso.

Ao final, requerem a aplicação de multa contratual prevista na clausula 6 

dos contratos de compra e venda, pelo atraso na entrega da obra no 

importe de 2% (dois por cento) do valor atualizado do imóvel, no valor de 

R$ 5.036,79 (cinco mil trinta e seis reais e setenta e nove centavos), a 

declaração e constituição em mora das Requeridas, na taxa de juros de 

0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor atualizado do imóvel por mês 

de atraso no montante de R$ 5.036,79 (cinco mil trinta e seis reais e 

setenta e nove centavos), além dos danos emergentes, ressarcindo o 

pagamento dos aluguéis suportados no período de atraso para entrega do 

imóvel no montante de R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais), 

repetição do indébito, devolvendo em dobro os valores pagos 

indevidamente a título de taxa de evolução de obra e taxa de transferência 

de nome, no valor de R$ 6.582,30 (seis mil quinhentos e oitenta e dois 

reais e trinta centavos) e R$ 15.207,06 (quinze mil duzentos e sete reais e 

seis centavos) e danos morais no valor não inferior a R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais).

 Requereu ainda a citação da empresa requerida; a inversão do ônus da 

prova; e a nulidade da cláusula contratual que estabelece prazo indefinido 

para a entrega do imóvel.

Com a Inicial vieram os documentos de fls. 52/148.

A Requerida/Sistema Fácil apresentou contestação às fls. 156/210, 

arguindo em preliminar de ilegitimidade passiva da ré Rodobens e 

ilegitimidade passiva da Sistema Fácil em relação a cobrança dos juros na 

fase de construção, falta de interesse de agir, e no mérito, requer a 

improcedência dos pedidos.

 A Contestação veio instruída com os documentos de fls. 211/276.

Audiência de conciliação realizada no dia 16/11/2016, sem êxito (fl. 277).

Impugnação à Contestação às fls. 278/312.

Ato contínuo, as partes foram intimadas para especificarem as provas que 

pretendiam produzir (fl. 313). Ocasião em que o Requerido pleiteou pelo 

julgamento antecipado da lide (fls. 314/315) e os Autores informaram que 

não possuem novas provas a produzir (fls. 316/317).

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da Requerida RODOBENS 

NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, pois integrantes do mesmo grupo 

econômico da construtora, respondendo de forma solidária conforme 

Código de Defesa do Consumidor, artigo 7º, parágrafo único e artigo 25, 

§1º, possuindo assim, legitimidade passiva ad causam para responder 

solidariamente pelo inadimplemento da vendedora/construtora, em 

homenagem à teoria da aparência e à boa-fé nas relações contratuais.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade para responder quanto pedido de 

devolução do valor cobrado a título a cobrança dos juros na fase de 

construção, uma vez que a hipótese vertente encontra amparo nos artigos 

7º, parágrafo único e 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 

cabendo-lhe discutir a responsabilidade do Banco do Brasil em eventual 

ação de regresso. Outrossim, em se tratando de responsabilidade 

solidária, o credor pode formular o pedido contra qualquer um dos 

devedores (Código Civil, art. 942, parágrafo único, c/c art. 275), o que por 

si afasta a hipótese de litisconsórcio necessário (Código de Processo 

Civil, art. 114).

No que tange à preliminar de carência de ação por falta de interesse em 

agir, ressalto que, segundo entendimentos doutrinários e jurisprudenciais 

dominantes, as condições da ação, nos quais se insere o interesse em 

agir, devem ser aferidas pelo Julgador levando-se em conta tão-somente a 

narrativa dos fatos e fundamentos deduzidos na inicial (teoria da 

asserção ou in status assertionis), tomando estes, a princípio, como 

verdadeiros, razão pela qual, rejeito a preliminar.

Ultrapassada as preliminares, passo a análise do mérito.

 DO MÉRITO

Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC, sobretudo 

considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente 

convencido sobre os pontos controvertidos, tomando por base as provas 

carreadas no caderno processual, passo a sentenciar o feito, na forma do 

inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

 A controversa posta em debate gira em torno da indenização pelo 

descumprimento do prazo de entrega do imóvel.

Consta dos autos que as partes firmaram "Instrumento Particular de 

Cessão e Transferência de direitos e obrigações sobre unidade autônoma 

decorrente de compromisso particular”, datado de 25/06/2014, pelo qual, 

adquiriram do Sr. Eduardo Rodrigues da Silva os direitos e obrigações do 

imóvel unidade autônoma nº 182, do Condomínio Rio São Lourenço.

No “Instrumento particular de compromisso de compra e venda de fração 

ideal a que corresponderá unidade autônoma futura” de fls. 63/82, ficou 

convencionado na cláusula 7ª e no quadro resumo VII (fl.64), o prazo 

previsto para entrega da unidade autônoma para 31/08/2014.

Por sua vez, o contrato de financiamento junto ao agente financeiro 

somente foi perfectibilizado em 21/10/2014 (fl. 84/112).

Com efeito, ao caso em apreço, aplicam-se as diretrizes traçadas pelo 

Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes amoldam-se 

perfeitamente aos conceitos de fornecedor de produtos/serviços e 

destinatário final daqueles, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido 

Codex.

Nesse diapasão, o prazo para o cumprimento da obrigação pelo 

fornecedor dever ser expressamente estabelecido, sob pena de 

caracterizar prática abusiva, principalmente quando deixa sua fixação a 

seu único e exclusivo critério (inciso XII do art. 39, CDC).

Importante se diga que diferentemente da cláusula contratual que dispõe 

acerca de um prazo determinado de tolerância, a qual é amplamente aceita 

pela jurisprudência, o mesmo não se pode admitir com relação à existência 

de cláusula de PRORROGAÇÃO EXTRAORDINÁRIA POR PRAZO 

INDEFINIDO em decorrência de casos de força maior ou até mesmo 

condicionada a liberação de recursos financeiros destinados com o fim de 

executar as etapas construtivas do empreendimento.

Isto porque, as disposições contratuais nesse sentido se mostram 

excessivamente onerosas e abusivas, nos termos do art. 51 do CDC, 

sobretudo, porque as dificuldades na obtenção de recursos para 
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execução das obras, expedição do habite-se, dentre outras questões 

ligadas à esfera administrativa se inserem na área negocial das atividades 

desenvolvidas, configurando-se, destarte, fortuito interno, e, 

consequentemente, são nulas de pleno direito (art. 51, CDC), seja porque 

coloca o consumidor em desvantagem exagerada (inciso IV), permitindo o 

fornecedor concluir ou não o contrato (inciso X), ou rescindi-lo unilateral 

(inciso XI), além de possibilitar a modificação unilateral do conteúdo do 

negócio jurídico, em específico com relação ao tempo para a entrega da 

prestação, além de se mostrar em desacordo com o sistema de proteção 

ao consumidor (inciso XV), inclusive no que toca aos princípios da boa-fé 

e da equidade (inciso IV e § 1º, inciso I) e permitir restrição de direitos e 

obrigações inerentes à natureza do contrato (§1º, inciso II).

Sob este prisma, não havendo que se falar em vinculação ao prazo 

previsto para execução dos serviços acessórios ou complementares, 

observa-se que as alegadas cláusulas são abusivas, devendo ser 

declaradas nulas.

Em verdade o que se observa é a ocorrência de propaganda enganosa 

com relação ao prazo de entrega do imóvel, dado que levou o adquirente 

acreditar que estaria pronto em AGOSTO/2014, segundo consta do 

contrato juntada as fls. 64, lembrando ainda, que o artigo 38 do CDC 

estabelece que “O ônus da prova da veracidade e correção da 

informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina”.

Assim, a parte Requerida não se desincumbiu do ônus processual que lhe 

competia, perfazendo incontroversa a data da entrega das chaves tão 

somente em MAIO/2015 (fl.114), ou seja, com 09 (nove) meses de atraso.

Frise-se também que deve ser observada a necessidade de inversão do 

ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII do CDC, diante da 

hipossuficiência técnica e financeira do autor, bem como de sua 

vulnerabilidade.

A Requerida, alega que restou convencionado através da Cláusula 7, que 

o prazo de conclusão da obra seria em 31/08/2014, admitida a 

prorrogação pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias e o quanto for 

necessário em se tratando de caso fortuito e de força maior, vez que 

ocorreu a demora na expedição do habite-se.

Ressalte-se que a “Certidão de Habite-se” foi expedida em 02/04/2015, 

mas o imóvel somente foi entregue em 11/05/2015, data não refutada 

pelas rés.

 Considerando-se que tinham até o dia 31/08/2014 para a entrega da 

unidade autônoma em total condições de uso aos adquirentes, e mesmo 

levando-se em conta o prazo de tolerância de 180 dias, verifica- se um 

atraso de cerca de nove meses no cumprimento da obrigação.

 Os entraves burocráticos para o fornecimento de documentação e/ou 

autorização dos entes públicos para a entrega do imóvel ao consumidor 

constituem fortuito interno, eis que intrínseco à atividade desenvolvida pela 

ré.

 Desta forma, não constitui fato apto a afastar eventual responsabilidade 

da ré por danos causados ao consumidor, não havendo que se falar em 

adimplemento substancial do contrato se o consumidor não podia usufruir 

do bem.

Relativamente a cobrança do denominado “encargos de fase de 

construção ou juros da fase da obra”, trata-se na verdade do valor pago 

durante toda a execução do empreendimento imobiliário até a entrega das 

chaves, o qual é cobrado diretamente do mutuário pela instituição 

financeira – Banco do Brasil.

Sendo assim, quando o financiamento é concedido enquanto o imóvel 

ainda está em construção, durante tal fase há previsão contratual de 

pagamento de uma taxa de obras, não havendo amortizações do valor 

financiado durante esse período de obras. Após o término da construção 

do imóvel, passa-se à fase de amortização propriamente dita, 

encerrando-se a cobrança da taxa contratual de obras.

Sobre o assunto, importa destacar que o Superior Tribunal de Justiça já 

reconheceu a legalidade da cobrança de juros nos contratos de 

incorporação imobiliária, durante a fase de construção da obra:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DIREITO CIVIL. INCORPORAÇÃO 

IMOBILIÁRIA. IMÓVEL EM FASE DE CONSTRUÇÃO. COBRANÇA DE JUROS 

COMPENSATÓRIOS ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES. LEGALIDADE. 1. 

Na incorporação imobiliária, o pagamento pela compra de um imóvel em 

fase de produção, a rigor, deve ser à vista. Nada obstante, pode o 

incorporador oferecer prazo ao adquirente para pagamento, mediante 

parcelamento do preço. Afigura-se, nessa hipótese, legítima a cobrança 

de juros compensatórios. 2. Por isso, não se considera abusiva cláusula 

contratual que preveja a cobrança de juros antes da entrega das chaves, 

que, ademais, confere maior transparência ao contrato e vem ao encontro 

do direito à informação do consumidor (art. 6º, III, do CDC), abrindo a 

possibilidade de correção de eventuais abusos. 3 No caso concreto, a 

exclusão dos juros compensatórios convencionados entre as partes, 

correspondentes às parcelas pagas antes da efetiva entrega das chaves, 

altera o equilíbrio financeiro da operação e a comutatividade da avença. 4. 

Precedentes: REsp n. 379.941/SP, Relator Ministro CARLOS ALBERTO 

MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/10/2002, DJ 

2/12/2002, p. 306, REsp n. 1.133.023/PE, REsp n. 662.822/DF, REsp n. 

1.060.425/PE e REsp n. 738.988/DF, todos relatados pelo Ministro ALDIR 

PASSARINHO JÚNIOR, REsp n. 681.724/DF, relatado pelo Ministro PAULO 

FURTADO (Desembargador convocado do TJBA), e REsp n.1.193.788/SP, 

relatado pelo Ministro MASSAMI UYEDA. 5. Embargos de divergência 

providos, para reformar o acórdão embargado e reconhecer a legalidade 

da cláusula do contrato de promessa de compra e venda de imóvel que 

previu a cobrança de juros compensatórios de 1% (um por cento) a partir 

da assinatura do contrato. (EREsp 670117/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 

Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 13/06/2012, DJe 26/11/2012).

Percebe-se, portanto, que essa “taxa contratual de obras” tem natureza 

jurídica de juros, uma vez que não abate o valor do mútuo, de modo que 

havendo a efetiva disponibilização de capital por parte da instituição 

financeira, não há ilegalidade ou abusividade na previsão contratual de 

cobrança de juros na fase da obra.

Contudo, a cobrança dessa taxa torna-se ilegal quando o consumidor 

continua a pagá-la após o prazo estipulado no contrato para a entrega das 

chaves. Isso quer dizer que, caso a construtora não cumpra o prazo de 

entrega do empreendimento estabelecido no contrato, ela não pode mais 

cobrar a taxa dos compradores.

Portanto, sua cobrança deve se limitar ao exato tempo previsto no 

contrato: até a data contratual de entrega da obra.

Desta feita, no caso dos autos, como houve atraso na entrega do imóvel, 

as Requeridas deverão restituir de forma simples e não em dobro, os 

valores pagos pelo comprador, à título de taxa de evolução de obra, no 

período de atraso, ou seja, a partir de AGOSTO/2014.

Quanto ao pedido de ressarcimento pela taxa de transferência de nome, 

os autos revelam que ré exigiu o recebimento de taxa de transferência 

para autorizar a cessão de direitos, conforme se verifica pelo pagamento 

de tal rubrica às fls. 126.

Não se olvida que a assunção de dívidas por terceiro dependa da 

anuência expressa do credor, nos termos do art. 299 do Código Civil. Isso 

não autoriza, no entanto, a imposição de condições abusivas, tal como a 

ora questionada.

 Dessa forma, é abusiva a cobrança de taxa de transferência.

As eventuais despesas com a pesquisa cadastral sobre a capacidade 

econômica do cessionário e a confecção dos contratos e dos seus 

acessórios são inerentes ao exercício da atividade econômica da 

construtora, não podendo ser repassadas ao consumidor.

 Depois, a cobrança não poderia se consubstanciar em percentual sobre o 

valor do contrato ou da venda do imóvel, e sim refletir as despesas 

efetivamente realizadas, sob pena de enriquecimento sem causa da 

promitente vendedora.

 Nessa perspectiva, há se atentar que a ré não apresentou qualquer 

comprovante dos gastos mencionados, não havendo se falar em 

ressarcimento dos custos administrativos, nem em cobrança de qualquer 

taxa a título de anuência à transferência do imóvel.

 Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE 

IMOBILIÁRIA. CESSÃO DE DIREITOS. TAXA DE TRANSFERÊNCIA. 

ABUSIVIDADE. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS 

CESSANTES. I. É indevida a exigência de pagamento de taxa de 

administração, como condição para a cessão de direitos sobre imóvel 

objeto de promessa de compra e venda, porquanto desprovida de 

qualquer fundamento legal, além de não ter a construtora comprovado o 

possível prejuízo ou os custos administrativos mencionados. II. O atraso 

injustificado na entrega do imóvel enseja o dever da construtora em 

responder pela reparação por lucros cessantes. III. Deu-se parcial 

provimento aos recursos.

(TJ-DF - APC: 20130110734938, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data 

de Julgamento: 08/04/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 23/04/2015 . Pág.: 681)

É, portanto, nula a cobrança da taxa de transferência, conforme 
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inteligência do art. 51, IV e §1º, III, do Código de Defesa do Consumidor, 

devendo ser restituídos, de forma simples, os valores cobrados a título de 

taxa de transferência.

Assim, não se desincumbido de seu mister, nos termos do art. 6º do CDC 

c/c art. 373, do CPC, deve, pois a ré ser responsabilizada pelos prejuízos 

sofridos pelo autor em decorrência do atraso na entrega do imóvel, na 

medida em que, se o imóvel compromissado houvesse sido entregue na 

data prometida, poderia ter sido imediatamente por ele usado ou fruído 

quer para residir, quer para locação a terceiros.

Este é senão o entendimento jurisprudencial consolidado no Superior 

Tribunal de Justiça, no sentido que verificado a mora na entrega do imóvel, 

é devida a indenização por danos materiais, porquanto presumidos os 

prejuízos do promitente comprador:

“A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o 

prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, 

é cabível a condenação por lucros cessantes. Nese caso, há presunção 

de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se 

eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe 

é imputável. Precedentes. (STJ, AgRg no REsp 1.202.506/RJ, 3ª Turma, 

Rel. Sidnei Beneti, j. 07/02/2012).

No caso, pretende a parte Autora a indenização por danos emergentes, 

ou seja, a restituição do valor que pagou a título de locação de outro 

imóvel para sua moradia, partindo-se do pressuposto de que se o imóvel 

tivesse sido entregue no prazo contratual, esses valores não seriam 

desembolsados, os quais estão suficientemente demonstrados pelo 

contrato e demais documentos acostados às fls.120/124.

Nesse ponto, considerando que o prazo fatal para entrega do imóvel se 

exauriu em fevereiro/2015, consigno que o ressarcimento em epígrafe 

deve corresponder ao período de fevereiro/2015 até a data da efetiva 

entrega das chaves (11/05/2015), perfazendo a importância de R$ 

4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).

De outra sorte, infere-se do contrato firmado entre as partes (cláusula 6) 

que houve estabelecimento de cláusula penal, a título de PERDAS E 

DANOS, para a hipótese de RESCISÃO DO CONTRATO por culpa do 

COMPRADOR, inexistindo estipulação para o caso de descumprimento da 

obrigação pela construtora.

Veja-se que, apesar de a referida multa ser direcionada exclusivamente 

ao promitente comprador, haveria, de fato, a possibilidade de aplicá-la à 

construtora, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (tema 

971):

 No contrato de adesão firmado entre o comprador e a 

construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas 

para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a 

fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações 

heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em 

dinheiro, por arbitramento judicial.

A toda evidência, uma vez configurada a circunstância do art. 408 do 

Código Civil, diante da impossibilidade de se onerar apenas o consumidor 

em casos de inadimplemento, não é possível admitir-se que o contrato 

sujeite tão somente o consumidor ao pagamento de multa moratória e não 

preveja disposição análoga para a hipótese de inadimplemento, total ou 

parcial, do fornecedor, buscando tal medida impedir o desequilíbrio 

contratual e estimular o adimplemento.

A par disso, estando diante de cláusula penal moratória, expressamente 

prevista para estimular o cumprimento da obrigação principal, e evitar o 

seu retardamento, instituto esse que frise-se, totalmente distinto da 

indenização por lucros cessantes, é possível sua cumulação com a 

referida indenização por lucros cessantes, sem configurar bis in idem.

 Assim, atentando-se aos princípios e as regras disciplinadas pelo CDC, 

mister igualar as partes contratantes quanto aos ônus decorrentes da 

mora no cumprimento das obrigações assumidas, suprindo a lacuna 

existente no contrato, utilizando-se para tanto, por equiparação lógica aos 

percentuais estipulados na cláusula 6 da avença, readequando-a para o 

correspondente a 2% (dois por cento) do valor do contrato, devidamente 

atualizado (INPC) e com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Igualmente, no que se refere à cláusula 6, b, que prevê a aplicação de 

juros de mora de 1% ao mês ou fração de mês, calculados sobre o valor 

inadimplido atualizado, em caso de impontualidade no pagamento pelos 

promitentes compradores, o deferimento do pedido de aplicação por 

equidade é medida que se impõe.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA 

DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. 

CUMULAÇÃO COM MULTA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 

MULTA MORATÓRIA. APLICAÇÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. 

POSSIBILIDADE. "O inadimplemento contratual verificado em razão de 

atraso na entrega de imóvel, objeto de contrato de promessa de compra e 

venda, deve ser analisado com base na legislação consumerista, que é a 

norma especial, uma vez que presentes a figura do fornecedor ou 

prestador de serviços – construtora -, bem assim do destinatário final, que 

seria o adquirente da unidade imobiliária, nos exatos termos previstos nos 

artigos 2º e 3º do CDC. Quando há atraso na entrega da obra, deve o 

comprador ser indenizado pelos danos materiais sofridos, a título de 

lucros cessantes, relativos ao período em que, por culpa da construtora, 

esteve impossibilitado de alugar o imóvel e auferir renda. Não há que se 

falar em dano hipotético se os lucros cessantes são presumidos em 

decorrência do atraso na entrega do bem. É de bem ver, ademais, que os 

lucros cessantes somente poderiam ser afastados se tivesse sido 

efetivamente comprovado que a locação do imóvel jamais se 

perfectibilizaria. Não há de se falar em bis in idem, no fato de se cumular a 

multa e os juros moratórios com a indenização por lucros cessantes, 

tendo em vista os primeiros possuírem caráter de punição convencional 

decorrente da mora na conclusão da obra; a segunda, de reparação por 

prejuízos advindos da impossibilidade de fruição do imóvel pelo adquirente, 

na data aprazada. A previsão de cláusula penal somente em desfavor do 

consumidor é excessivamente onerosa e o coloca em posição de 

desvantagem exagerada, devendo ser revista para que também se aplique 

ao fornecedor a fim de manter o equilíbrio contratual. Recurso dos autores 

conhecido e parcialmente provido. Recurso da ré conhecido e não 

provido." (Apelação Cível nº 20120111920989 DF, Rel. Des. Hector 

Valverde Santanna, julgado em 25/03/2015).

Diante do exposto, uma vez consignada a mora da demandada a partir de 

agosto/2014, deverão incidir a partir desta data juros de 1% ao mês até a 

data da entrega das chaves (11/05/2015) calculado sobre o valor 

atualizado do contrato.

Por fim, quanto à configuração do dano moral, em que pese o mero 

inadimplemento contratual por si só, não gerar danos morais, a situação 

retratada nos autos revela-se além do que um simples descumprimento de 

obrigação, mas sim, circunstância que afeta diretamente a vida da parte 

Requerente/Consumidora, causando-lhe profunda perturbação e aflição, 

atingindo os direitos da personalidade e enseja possibilidade de 

reparação.

A Requerida ultrapassou o limite do bom senso e da legalidade, frustrando 

sobremaneira a expectativa da entrega do imóvel na data aprazada, por 

motivos injustificáveis, haja vista que como reconhecido anteriormente, a 

parte Requerente não praticou qualquer ato que pudesse sobrestar a 

entrega das chaves. Ao revés, a parte Requerente efetuou o pagamento 

dos valores devidos.

Trata-se de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação da 

extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do 

fato. É pacífico na nossa jurisprudência que o dano moral não depende de 

prova, bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o 

dano moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na 

subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa.

Eis o entendimento jurisprudencial dominante:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 612.704 - RJ (2014/0293364-7) 

RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO AGRAVANTE : 

CR2 CAMPINHO EMPREENDIMENTOS LTDA ADVOGADOS : GUSTAVO 

MAGALHÃES VIEIRA E OUTRO (S) DANIEL DE SOUZA VELLAME 

AGRAVADO : FERNANDO CHAME BARRETO ADVOGADO : JÚLIO 

FRANCISCO DE FARIAS E OUTRO (S) AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

“PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. UNIDADE 

IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL 

IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. 

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO 

PARA, DESDE LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.”

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCESSO DE PRAZO NA ENTREGA 

DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NO 

TOCANTE À CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. MATÉRIA 

FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO NÃO 

DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Analisando o acervo 

fático-probatório do processo, concluiu o Tribunal de origem que, na 

hipótese, o atraso na entrega da obra ultrapassou a esfera do mero 
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descumprimento contratual ou do dissabor diário, ensejando reparação a 

título de danos morais, que foram fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

(...) (AgRg no AREsp 801.201/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe de 09/06/2016)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANO MORAL 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA 

RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Na 

hipótese dos autos, o col. Tribunal de origem, ao analisar o contexto 

fático-probatório acostado aos autos, concluiu que o aborrecimento 

causado pelo atraso na entrega do imóvel ultrapassou o transtorno 

cotidiano e atingiu a dignidade do consumidor. Rever tais conclusões, na 

via estreita do recurso especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, 

em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, 

quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba 

reparatória considerou as circunstâncias de fato da causa, foi 

estabelecida pela instância ordinária em R$ 8.000,00 (oito mil reais), em 

conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. 

Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 721.136/RJ, Rel. Ministro 

RAUL ARAÚJO , QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe de 

29/11/2016)

Quanto ao valor a ser arbitrado na indenização por danos morais deve-se 

atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve 

ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também dos 

ofensores, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que 

também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a 

que se propõe.

 De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do 

valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias 

do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do 

lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de 

sancionamento ao lesado. (in Reparação Civil por Danos Morais, 3ª ed., 

São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). (destaquei e 

negritei).

ANTE O EXPOSTO, diante da doutrina e da jurisprudência, e com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos iniciais formulados por WILLIAN AURELIO BALDUINO e FABIANA 

FIGUEIREDO FERRAZ BALDUINO para CONDENAR a parte REQUERIDA 

SISTEMA FACIL INCORPORADORA IMOBILIARIA CUIABA I SPE LTDA, ao 

pagamento de:

1) R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, acrescido de 

juros legais de 1% ao mês a partir da citação (art. 240 CPC c/c 405 C.C) e 

correção monetária (INPC) a partir deste decisum (Súmula 362 STJ),

 2) ao ressarcimento de forma simples dos valores pagos a título de “taxa 

de evolução de obra” pela autora a partir de agosto de 2014, corrigidos 

monetariamente pelo IGP-M a partir dos respectivos pagamentos, além de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

3) R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) a título de lucros cessantes, 

acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a partir do 

vencimento de cada mês por atraso na entrega do imóvel;

4) R$ 6.295,87 (seis mil duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e sete 

centavos) a título de ressarcimento pela taxa de transferência de nome, 

acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a partir do 

desembolso;

5) R$ 5.036,79 (cinco mil e trinta e seis reais e setenta e nove centavos) a 

título de cláusula penal moratória, devidamente atualizado (INPC) e com 

juros de mora de 1% ao mês, desde a citação;

6) R$ 5.036,79 (cinco mil e trinta e seis reais e setenta e nove centavos) a 

título de juros de mora, por atraso, devidamente atualizado (INPC) e com 

juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

CONDENO por fim, a parte Requerida ao pagamento das custas do 

processo e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por 

cento) do montante da condenação, de acordo com a orientação contida 

no parágrafo 2º do art. 85 do CPC.

Transitado em julgado e decorridos 15 (quinze) dias sem a manifestação 

da parte vencedora expressando o desejo de executar a sentença, 

arquive-se. (Art. 1.284 da CNGC/TJMT)

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 18 de março de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1136134 Nr: 25641-25.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:OAB/SP 273843, Leandro Stoianov Giuntoli 

Murakami - OAB:373.568, Marina Pepe Ribeiro Barbosa - 

OAB:332.422, MICHAELIS DA SILVA OLIVEIRA - OAB:342.040/SP, 

PAULO FERNANDO LOPES DE ALMEIDA - OAB:305.877/SP, RENATA 

CRISTINA PASTORINO GUIMARÃES RIBEIRO - OAB:197.485/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Certifico que encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1° instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 385702 Nr: 21511-36.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN FERREIRA DOS SANTOS, MILENE SILVA 

GONÇALVES, MIRIAN FERREIRA DOS SANTOS, DANIELY APARECIDA 

SILVA, MICAEL SILVA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE VIEIRA - 

OAB:26.417 A

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, retirar no 

cartório documento expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252764 Nr: 18513-03.2006.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIFERAL INDÚSTRIA DE ÔNIBUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA MARIA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSÉ BONATTO - 

OAB:25698/PR, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, em cinco dias, 

manifestar-se acerca do Ofício da JUCEMAT de fls. 220/246.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 325591 Nr: 25550-47.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE ALIMENTOS SANTA ISABEL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON WESLEY NASCIMENTO 

DE OLIVEIRA - OAB:21.518/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, em cinco dias, 

manifestar-se acerca do Ofício da JUCEMAT de fls. 11/113.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 417283 Nr: 4687-65.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALUPORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAYD- NÉIA COMÉRCIO CONSTRUÇÃO E 

INCORPORAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6.057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17.047, 

RENATA PIMENTA DE MEDEIROS - OAB:9.059/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR LOPES DA 

SILVA - OAB:15348/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, em cinco dias, 

manifestar-se acerca do Ofício da JUCEMAT de fls. 135/201..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 945837 Nr: 57905-66.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANKPAR S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTORAZZO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, em cinco dias, 

manifestar-se acerca do Ofício da JUCEMAT de fls. 79/115.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011277-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BALDUINO JOSE TAQUES FERREIRA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1011277-89.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 19 de março de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005187-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY DA SILVA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1005187-65.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 19 de março de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005373-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON SANTOS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1005373-88.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 19 de março de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005439-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SANTANA DE ANUNCIACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1005439-68.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 
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dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 19 de março de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005616-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVSON DOUGLAS ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1005616-32.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 19 de março de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006368-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANO ANTONIO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1006368-04.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 19 de março de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006293-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN PEREIRA DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1006293-62.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 19 de março de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006412-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BARROSO DE FREITAS OAB - 519.471.452-15 

(REPRESENTANTE)

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1006412-23.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 19 de março de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056599-69.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

REGINA REVERDITO VIVEIROS (AUTOR(A))

MAURO VIVEIROS FILHO (AUTOR(A))

MAURO VIVEIROS (AUTOR(A))

VICTORIA REGINA VIVEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB OAB - MT4474-O 

(ADVOGADO(A))

ALINE ROCHA DE ALMEIDA OAB - MT10881/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL RANDOLFO DA COSTA RIBEIRO (REU)

RAFAELA SCRENCI DA COSTA RIBEIRO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAIO CALISTRO FERNANDES OAB - MT14880-O (ADVOGADO(A))

MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE OAB - MT8942-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1056599-69.2019.8.11.0041 (p) VISTOS, Não obstante o petitório 

da parte Requerida juntado nos id´s. 30114669 e 2981581, o prazo para 

apresentação de defesa nos autos ainda não começou a fluir, consoante 

preconiza a regra do inciso I do artigo 335 do CPC. Tendo em vista as 

informações corroboradas pela parte Autora no id. 30075729, em 

complemento a decisão juntada no id. 2882399, DETERMINO: 1) A 

expedição de ofício à Junta Comercial do Estado de Mato 

Grosso-JUCEMAT, para inscrever o arresto das Cotas sociais da empresa 

individual de responsabilidade limitada (de natureza empresária): Manoel 

Randolfo da Costa Ribeiro EIRELI-ME, CNPJ 23.478.360/0001-07, com 

capital social integralizado de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), 

sediada na Av. Erico Gonçalves Preza Filho, 1341, Jardim Itália, CEP 

78060-758, Cuiabá, MT; (docs. 4 anexos); e das empresa individual de 

responsabilidade limitada (de natureza empresária): Manoel Randolfo da 

Costa Ribeiro EIRELI-ME, nome de fantasia: Digo Grill, CNPJ 

23.478.360/0002- 80, com endereço na Av. Erico Gonçalves Preza Filho, 

Alphamall, Jardim Itália, Cuiabá, MT (docs. 4 anexos); 2) A expedição de 

ofício aos Cartórios do 2º e 6º Ofícios de Registro de Imóveis da Capital, 

para que procedam a averbação do arresto nas matrículas nº 103.121 e 

nº 114.077, respectivamente, sobre os direitos e ações do Requerido 

MANOEL RANDOLFO DA COSTA RIBEIRO, devedor fiduciante, consistente 

nos valores pagos e o direito de reaver a propriedade com o implemento 

da condição resolutiva, ou o de receber o saldo apurado na venda dos 

bens, em caso de inadimplemento; 3) O bloqueio pelo Sistema Renajud 

sobre o veículo Nissan, Kicks SL CVT, ano 2017/2018, placas QCB6748, 

Renavan 1130025753, cor preta, adquirido a Saga Japan Comércio de 

Veículos Ltda. Em 21.09.2017, alienado fiduciariamente ao Banco RCI 

Brasil S.A; Consigno que a parte Autora deverá indicar os endereços dos 

credores fiduciários dos respectivos bens móveis e imóveis para viabilizar 

a expedição do competente ofício informando acerca da constrição dos 

direitos do devedor sobre os bens e da advertência para que antes de 

proceder com a baixa dos gravames, com base na boa-fé objetiva, 

comunique a este juízo a quitação do financiamento. INDEFIRO o pedido de 

intimação do Requerido para depositar nos autos eventual indenização 

securitária já recebida sobre o veículo sinistrado, tendo em vista o lapso 

temporal já decorrido da transferência à seguradora. INDEFIRO por ora o 

pedido de penhora Bacenjud, pois não obstante a ordem de preferência 

estabelecida no artigo 835 do CPC, inexiste exigência legal para que a 

constituição de capital se dê em dinheiro, de modo que na hipótese dos 

autos, considerando o valor significativo a ser reservado em caso de 

eventual condenação (R$ 805.902,00 (oitocentos e cinco mil, novecentos 

e dois reais) é pouco provável que essa quantia esteja disponível para 

bloqueio. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012559-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA APARECIDA DE FREITAS MURATA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYANE NAYARA BALBINO ALMEIDA OAB - MT19929/O 

(ADVOGADO(A))

HELTON HELLMANN OAB - MT25365/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE AGUIAR (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012559-65.2020.8.11.0041. (k) AUTOR(A): 

SILVANA APARECIDA DE FREITAS MURATA REU: REGIANE AGUIAR 

VISTOS, AÇÃO MONITÓRIA proposta por SILVANA APARECIDA DE 

FREITAS MURATA em desfavor de REGIANE AGUIAR, alegando em 

síntese que, é credora da Ré no valor atualizado de (R$5.924,56), 

proveniente de transação comercial na qual a Requerida teria realizado o 

pagamento através de cheques sem provisão de fundos, razão porque a 

Autor propôs a presente ação monitória, vindicando em sede de tutela de 

urgência: [...] c) O conhecimento e apreciação da presente ação, que seja 

determinado liminarmente como tutela de urgência de natureza cautelar o 

sequestro do bem referido, "inaudita altera parte", com depósito à 

disposição da Requerente, conforme art. 300 parágrafo 1° parte final do 

CPC. d) Caso não admitida a cautelar de sequestro, requer a realização de 

gravame junto ao Detran à fim de evitar a venda do veículo RENAJUD. [...]” 

(sic Id.30377687 pág.11) Com pedido de gratuidade, vieram conclusos. É 

O NECESSÁRIO. DECIDO. De proêmio, saliento que no tocante à 

concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, a parte Autora 

corroborou fazer jus à benesse, de sorte que o deferimento do pedido é 

medida que se impõe. Para o deferimento da tutela provisória de urgência 

exige a presença dos requisitos enumerados no art. 300 do Código de 

Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela 

parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

A tutela de urgência de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de 

reversão, nos termos do art. 300, §3º, do Código de Processo Civil. Com 

efeito, in casu, os documentos imbricados na exordial não preenchem 

satisfatoriamente os requisitos necessários à concessão da medida, 

notadamente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isto 

porque, a Requerente ajuizou ação monitória objetivando receber valores 

referentes a falta de compensação de cheque supostamente dado em 

pagamento pela Requerida, pugnando pela concessão da tutela de 

urgência para determinar o arresto de veículo que, ao que tudo indica, não 

fez parte da transação comercial ocultada na exordial, inexistindo, sequer, 

elementos que indiquem o adimplemento da obrigação assumida pela 

Requerente em dita negociação. Aliado a isso, para a concessão da 

medida de urgência, é imprescindível que seja demonstrado, de forma 

patente, o perigo de perecimento do crédito do Autor antes da citação da 

parte contrária, situação ausente no caso concreto. Nem mesmo a 

demonstração de eventual situação de insolvência da Requerida, capaz 

de frustrar eventual futura execução, foi declinado pela Autora. Esclareço 

que, apontamentos públicos e genéricos de restrição ao crédito comercial 

da Requerida, não sustenta os efeitos da medida provisória tão gravosa, 

principalmente neste procedimento especial eleito, cuja própria natureza 

compulsória e pré-executiva recomenda oportunizar a Requerida o 

exercício do contraditório e da ampla defesa (prova de escrita sem força 

executiva). Razão disso, considerando que o objeto da ação monitória é o 

inadimplemento de “transação comercial”, tendo como base prova escrita 

sem força executiva imediata, não vislumbro seguramente delineado a 

probabilidade do direito da Autora e o risco de dano, em arrestar ou 

sequestrar patrimônio da Requerida, porquanto inexiste prova de que se 

furtará a ser encontrada, ou ainda, de que não possui capacidade 

econômica necessária a satisfação dos seus débitos com a Requerente. 

Oportuno pontuar que os pressupostos supramencionados para a 

concessão da tutela de urgência são concorrentes, de forma que a 

ausência de um deles inviabiliza a concessão da pretensão antecipatória. 

Derradeiro, a presente decisão não possui caráter irrevogável e/ou 

irreversível, de sorte que, em caso de demonstração futura dos requisitos 

indispensáveis ao deferimento do pedido, é possível que este provimento 

jurisdicional seja revisto a qualquer tempo. ANTE O EXPOSTO, com fulcro 

no art. 300 do CPC, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA vindicada pela 

parte Autora SILVANA APARECIDA DE FREITAS MURATA. Conseguinte, a 

Monitória mostra-se pertinente, estando o pedido inicial acompanhado de 

prova escrita do pretenso crédito, sem eficácia de Título Executivo 

requisito exigido pelo artigo 700, caput do CPC. CITE-SE a parte Requerida 

para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da quantia 

pleiteada no pedido inicial, e os honorários advocatícios de 5% (cinco por 

cento) do valor atribuído a causa (artigo 701 do CPC), ou oferecer 

embargos, que suspenderão a eficácia do mandado inicial, devendo 

constar no mandado a existência de emenda a inicial substitutiva e 

documentos. Consigne-se no mandado, que a Requerida será isento do 
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pagamento das custas processuais se cumprir o pagamento no prazo, e 

que não sendo opostos os embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o 

Título executivo Judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado 

executivo - artigo 702, § 4º do CPC. Com fulcro no art. 98 CPC, presumo 

como verdadeira a condição de hipossuficiência da parte Requerente, e 

por consequência, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, até que 

se prove o contrário das informações exaradas. Cite-se. Cumpra-se. 

Intimem-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004072-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

HORTIVIDA HORTICULTURA LTDA - ME OAB - 08.760.080/0001-95 

(REPRESENTANTE)

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT8548-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUBER AUGUSTO SILVA DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004072-09.2020.8.11.0041. (k) 

REPRESENTANTE: HORTIVIDA HORTICULTURA LTDA - ME REQUERIDO: 

GLAUBER AUGUSTO SILVA DE JESUS VISTOS, Inicialmente, oportunizado 

ao Autor substituir a petição inicial, o que implica na apresentação de 

“NOVA PEÇA” com todos os requisitos e formalidades legais, o 

Requerente se reservou a juntar petição incidental corrigindo em parte a 

ordem do Id.28738985. Assim, considerando a peça anexada ao 

Id.29231334, em homenagem ao principio da instrumentalidade das formas 

e a possibilidade de extrair, de maneira precária, a tutela provisória e a 

tutela definitiva da ação, RECEBO a emenda a inicial juntada pelo Autora 

NATIVA HORTICULTURA LTDA em desfavor de GLAUBER AUGUSTO 

SILVA DE JESUS, pleiteando em sede de pedido de tutela provisória de 

evidência para que: [...] b) Seja concedida tutela provisória de evidência, 

initio litis, para determinar ao requerido a devolver, IMEDIATAMENTE, o 

valor pago pelo requerente na compra do veículo, qual seja, R$ 31.527,09 

(trinta e um mil quinhentos e vinte e sete reais e nove centavos), 

devidamente corrigida e acrescida de juros, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de multa diária a ser arbitrada por este juízo para o caso de 

descumprimento da ordem; [...] (Id.29231337 pág.8). Vieram conclusos. É 

o necessário. DECIDO. O pedido de tutela antecipada, aqui compreendido 

como tutela de evidência, está disciplinado no Título III do CPC, cujo artigo 

311, exige para o deferimento da medida, que se evidencie, independente 

do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo: I) ficar 

caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte; II) as alegações de fato puderem ser comprovadas 

apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante; III) se tratar de pedido reipersecutório 

fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em 

que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob 

cominação de multa; e IV) a petição inicial for instruída com prova 

documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o 

réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. In casu, tenho que 

os elementos de prova acostados à exordial, não dão conta, nesse 

momento processual de cognição sumária, da probabilidade do direito, 

porquanto a verossimilhança fática é completamente controvertida, 

existindo inúmeras formas de a parte Ré opor ao direito da Autora, 

principalmente por ter sido oportunizado ao Requerente emendar a 

exordial, e não ter havido qualquer manifestação. Destarte, pelo conjunto 

probatório existente nos autos, aliado ao ordenamento jurídico vindicado 

pela Requerente, reputo desamparada a tutela de evidência fundada no 

inciso IV do artigo 311 do CPC, porquanto a matéria de fato não 

encontra-se inequivocamente delineada, se mostrando indispensável a 

triangulação do feito, com o exercício do contraditório e da ampla defesa 

pela Requerida. Ademais, a presente decisão não possui caráter 

irrevogável e/ou irreversível, de sorte que, em caso de demonstração 

futura dos requisitos indispensáveis ao deferimento do pedido, é possível 

que este provimento jurisdicional seja revisto a qualquer tempo. ANTE O 

EXPOSTO, não estando devidamente preenchidos os requisitos legais, nos 

termos do artigo 311, inciso IV, do CPC, INDEFIRO TUTELA DE EVIDÊNCIA 

vindicada pela parte Requerente. CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida 

para conhecimento da ação e no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

conteste a demanda, consignando as advertências dos artigo 334 e artigo 

335, do Código de Processo Civil. Por derradeiro, DETERMINO que a 

Secretaria, através do acesso virtual do Núcleo de Solução de Conflitos, 

DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do CPC, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, devendo a parte Ré ser 

citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da audiência, que 

realizar-se-á no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. 

José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mai l : 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais, inclusive a existência de emenda a inicial. INTIMEM-SE as partes 

acerca da audiência de conciliação a ser designada, devendo a parte 

Requerente ser intimada na de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 

DETERMINO a retirada da visibilidade do Id.28683299, na forma do artigo 

32, §4º da Resolução nº03/2018-TP. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1058345-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA LEAL DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULY RAMIRO FERRARI DORADO OAB - MT12.563 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL LIMA FRANCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1058345-69.2019.8.11.0041. (k) 

REQUERENTE: SONIA MARIA LEAL DE PAULA REQUERIDO: RAFAEL LIMA 

FRANCO VISTOS, AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA proposta por SONIA MARIA LEAL DE PAULA em desfavor 

de RAFAEL DE LIMA FRANCO, alegando em síntese, ser titular do direito 

de propriedade de imóvel urbano, ocupado injustamente pelo Réu, razão 

porque pleiteia em sede de liminar: [...]. O deferimento do pedido de liminar, 

inaudita altera pars, para fins de determinar a imediata reintegração na 

posse do imóvel, nos termos do art 294 e ss. Do CPC/15. [...] 

(Id.27088564) Instada, reiteradamente, a comprovar a alegada 

incapacidade financeira e os requisitos legais da ação proposta 

(Id.27163337 e Id.27423701), a Autora emendou a inicial apresentando 

irresignações dos Id.27324561 e Id.27566122, pleiteando ao final prazo de 

60 (sessenta) dias para juntar o título definitivo do imóvel em seu nome, o 

que foi concedido no Id.28422181. Entretanto, na manifestação do 

Id.28890070, a parte Autora compareceu aos autos trazendo 

comprovantes de renda e renunciando tacitamente ao prazo concedido 

pelo juízo, quando pleiteou o prosseguimento do feito. Vieram conclusos. É 

o necessário. DECIDO. De proêmio, saliento que no tocante à concessão 

do benefício da assistência judiciária gratuita, a parte Autora corroborou 

fazer jus à benesse, de sorte que o deferimento do pedido é medida que 

se impõe. O artigo 1.228 do Código Civil de 2002 constitui requisitos para a 

propositura da ação reivindicatória: 1) a prova da titularidade do domínio 

sobre a coisa reivindicada, 2) a individuação desta e, além da 

indispensável identificação, 3) que o réu esteja injustamente na posse do 

bem. Cumpre frisar que a ação reivindicatória tem caráter dominial, em que 

se discute o direito de propriedade na estreita cognição da via eleita, e por 

isso o pedido satisfativo liminar para IMISSÃO NA POSSE, não se 

confirmou com os documentos anexados aos autos, mesmo com as duas 

oportunidades concedidas à Requerente. Por outro lado, é possível 

verificar que a Autora lançou mão da tutela provisória processual em seu 

pedido liminar, o que implica na apreciação do pleito à luz do regramento 

da tutela de urgência. A par disso, nos termos do art. 300, do Código de 

Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco de resultado útil do processo. No caso, em que pese a Autora de 

fato exiba título idôneo a demonstrar a verossimilhança sobre o interesse 

de agir para a propositura da ação, não logrou êxito em corroborar o atual 

domínio do bem ou a injusta posse do Réu, já que afirma ter origem em 

contrato de locação, independente da validade do instrumento. Ademais, 

para a desconstituição do instrumento particular que concedeu ao Réu a 

posse sobre o imóvel vindicado pela Requerente, não seria através da 

presente via eleita. Com efeito, não verifico a probabilidade do direito 

necessária a suplantar o deferimento liminar da imissão na posse do bem, 
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entregue “no início do século” à administração de terceiro que sequer foi 

chamado à lide, estando completamente controvertida e insubsistente a 

tutela provisória ou liminar reivindicatória apresentada pela Requerente. 

Nesse sentido: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

REIVINDICATÓRIA - INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DA 

LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL PELO JUÍZO SINGULAR - 

ARGUIÇÃO DE DOMÍNIO – DESCABIMENTO – DÚVIDAS ACERCA DA 

QUALIDADE DA POSSE DO AGRAVADO - NÃO PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Tratando-se de ação típica do proprietário 

sem posse contra o possuidor desprovido de domínio, prevista no art. 

1228 do CC/02, a tutela petitória pressupõe a coexistência da (a) prova do 

domínio da coisa reivindicanda, (b) individualização do bem e (c) 

comprovação da posse injusta, restando duvidosa ainda o preenchimento 

deste último requisito.Na hipótese em comento, o único requisito que ainda 

pende dúvida de implemento refere-se à comprovação da posse injusta do 

Agravado, sendo que a mera alegação de ausência de título não tem o 

peso suficiente, neste instante, para reconhecê-la como tal.É que existe 

posicionamento contrário sobre essa qualidade da posse do Agravado na 

Ação de Reintegração de Posse nº 1837-58.2012.8.11.0044 e Ação de 

Interdito Proibitório nº 1265-05.2012.8.11.0044, ambas da 1ª Vara da 

Comarca de Paranatinga/MT, com sentença já transitada em julgado. 

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018) De mais 

a mais, afigura presente o perigo de irreversibilidade da medida de 

urgência antecipatória, que, assim como ocorria na sistemática processual 

anterior, impede, por si só, a respectiva concessão, nos termos do art. 

300, §3º, do CPC, sobretudo considerando que a retirada da parte 

Requerida do imóvel sub judice pode lhe causar irreparáveis prejuízos, 

inclusive no que toca a um eventual direito de indenização por 

benfeitorias, cuja existência ou situação não se tem conhecimento, até o 

presente momento. Ante o exposto, recebo a emenda a inicial do 

Id.28890070 com a renúncia tácita do prazo concedido na decisão do 

Id.28422181, conseguinte, INDEFIRO A LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE o 

pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, visto que ausentes os 

requisitos legais insculpidos no artigo 561 e artigo 294, ambos do CPC. 

CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida para conhecimento da ação e no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, contestar a demanda, consignando 

as advertências dos artigo 334 e artigo 335, do Código de Processo Civil. 

Por derradeiro, DETERMINO que a Secretaria, através do acesso virtual do 

Núcleo de Solução de Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

prevista no artigo 334 do CPC, que deverá ser designada pela Secretaria, 

por meio do acesso virtual do Núcleo de Solução de Conflitos, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, devendo a parte Ré ser 

citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da audiência, que 

realizar-se-á no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. 

José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mai l : 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais, inclusive a existência de emendas a inicial. Fica a parte Requerente 

intimada na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Com fulcro no 

art. 98 CPC, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da 

parte Requerente, e por consequência, concedo-lhe os benefícios da 

Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. 

Cite-se. Cumpra-se. Intimem-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013057-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANNY MARIA LOBO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA OLIVEIRA FERREIRA OAB - SP431987 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1013057-64.2020.8.11.0041 (k) VISTOS, Verifico que a parte 

Autora, apesar alegar desconhecer a contratação dos empréstimos 

consignados ao seu benefício, trouxe aos autos prova incapaz de 

corroborar a verossimilhança de tais alegações, formando o polo passivo 

com instituições que não poderão cumprir eventual tutela provisória, 

porquanto o pedido é destinado a instituição estranha a lide. Saliento que a 

benesse consumeirista de inversão do ônus da prova não desincumbe o 

demandante de produzir prova capaz de constituir o direito pleiteado, 

principalmente no caso de a prova ser tecnicamente acessível ao 

consumidor (extratos e movimentações bancarias). A par disso, 

considerando que ao que tudo indica, as operações que dão origem aos 

descontos atacados, podem ser provenientes de portabilidade de dívidas 

bancárias, que por óbvio não se comprovaria com a existência ou não da 

entrada do crédito na conta bancária da Requerente na data da averbação 

de tal portabilidade. Em outras palavras, para que se comprove de maneira 

inequívoca que a Requerente não recebeu os créditos denunciados, a fim 

de que sejam suspensos os descontos, entendo imprescindível que se 

aporte aos autos os extratos de empréstimos consignados ao benefício da 

Requerente ATIVOS e INATIVOS, bem como os extratos bancários desde 

o ano de 2014 referente à conta CORRENTE que recebe o seu benefício, e 

não da conta POUPANÇA, conforme juntado aos autos. Aliado a isso, 

deve a parte Autora não compôs o polo passivo com a instituição bancária 

que receberia a ordem judicial para cumprimento do pedido de tutela 

provisória formulado, deixando ainda de juntar aos autos cópia integral do 

processo judicial citado na exordial, existindo inclusive registro no extrato 

previdenciário da Requerente de que um dos empréstimos impugnados 

nesta ação, está suspenso por ordem judicial. Derradeiro, advirto que, os 

requisitos afetos à tutela de evidencia invocada pela Requerente, são 

peculiares e, como o próprio nome já diz, “evidentes”, devendo a Autora 

informar a presença dos requisitos legais do instituto eleito (que não 

depende da urgência para ser invocado), ou adequar o instituto à 

pretensão jurisdicional. Assim, INTIME-SE a parte Autora, para no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do artigo 321 do CPC, querendo: 1) 

RETIFICAR o polo passivo da ação constando todas as instituições 

financeiras alcançadas pelo provimento jurisdicional perseguido, ou 

retificando seus pedidos, assim como o fundamento jurídico do pedido de 

tutela de urgência, sob pena de indeferimento do pedido de tutela 

provisório. 2) JUNTAR aos autos cópia integral do processo judicial citado 

na exordial, sob pena de indeferimento do pedido de tutela provisória. 3) 

JUNTAR aos autos elementos que comprovem a inexistência de crédito 

recebido em sua conta bancária proveniente de transações financeiras 

das quais alega desconhecer as contratações, especialmente os extratos 

de empréstimos consignados ATIVOS e INATIVOS existentes sobre seu 

benefício e os extratos bancários da CONTA CORRENTE que é creditado 

mensalmente o benefício previdenciário a partir do inicio do recebimento 

previdenciário, sob pena de indeferimento do pedido de tutela provisório. 

Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira a condição de 

hipossuficiência da Requerente, e por consequência, CONCEDO-LHE os 

benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das 

informações exaradas. Decorrido o prazo supra, certifique-se e voltem os 

autos conclusos para análise do pedido de urgência. Intime-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1012205-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE ABREU (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFREDO JOSE PENHA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT13343-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012205-40.2020.8.11.0041. (k) 

EMBARGANTE: ANTONIO CARLOS DE ABREU EMBARGADO: ALFREDO 

JOSE PENHA VISTOS, EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO LIMINAR 

DE EXTINÇÃO IMEDIATA DA EXECUÇÃO proposta por ANTÔNIO CARLOS 

DE ABREU em desfavor de ALFREDO JOSÉ PENHA, em que a parte 

Embargante pretende em sede de tutela de urgência: [...] c) Vimos 

requerer que DEFERIDA A LIMINAR pleiteada nos presentes EMBARGOS Á 

EXECUÇÃO, em razão da configurada probabilidade do direito referente a 

inexequibilidade do titulo executivo extrajudicial, em razão da ausência de 

duas testemunhas no contrato particular de compra e venda 

juntado(DOC.02) e baseado no presente processo de execução 
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nº1039977-12.2019.8.11.0041(DOC.30), com base no artigo 784 III do CPC, 

e bem como, o Perigo do Dano e risco ao resultado útil do processo, onde 

o Embargante terá que se defender de uma Execução baseada em um 

contrato que sequer tem força de título executivo, tendo que cumprir com 

os requisitos de se defender através dos presentes Embargos á 

Execução, correndo sério risco de sofrer constrições, penhoras, e demais 

atos executórios, sem que tivesse dado causa, pois quem deve na 

realidade é o Embargado, vimos requerer que seja acolhida a presente 

preliminar, para que seja tornada nula a execução, e declarado nulo o 

documento de compra e venda adulterado pelo Embargado(doc.30) e que 

seja extinta sem julgamento de mérito com base no artigo e 485 I do CPC. 

[...]” (sic Id.30307007 pág.24). Deferida a gratuidade no Id.30339463 e 

certificada a tempestividade no Id.30380871, vieram conclusos. É o 

necessário. DECIDO. In casu, não obstante a ausência de pedido de efeito 

suspensivo formulado na exordial, em análise dos argumentos declinados 

para declarar liminarmente nula a execução, a fim de extinguir o feito 

principal, não vislumbro de maneira inequívoca a probabilidade do direito 

do Embargante, tampouco matéria de ordem pública cognoscível de ofício 

que atribua justa causa ao pedido liminar vindicado. Destarte, diante da 

“miscigenação jurídica” do Embargante, desprovida de qualquer requisitos 

legal, seja do artigo 919 ou do artigo 300 do ambos do CPC, que autorize a 

declaração liminar da ação de execução e extinção do feito, o 

indeferimento da tutela provisória é medida que se impõe. Dessa forma, 

RECEBO OS EMBARGOS À EXECUÇÃO sem aplicar-lhe efeito suspensivo, 

e ausentes os requisitos legais INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA pleiteada na exordial. INTIME-SE o Embargado, na pessoa de 

seu procurador, para, querendo, ofertar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias (artigo 920 do CPC). No mesmo prazo, deverá o Embargado 

manifestar interesse na realização da audiência de conciliação pleiteada 

pelo Embargantes, uma vez que não há previsão legal do ato neste 

procedimento, razão porque, por economia processual, entendo prudente 

que ambas as partes manifestem interesse na tentativa de conciliação. 

ADVIRTO ao Embargado que o seu silêncio implicará em anuência tácita, à 

pretensão do Embargante, e consequentemente, na designação do ato em 

homenagem ao fundamento processual estampado no artigo 3º, §2º e §3º 

do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012702-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER JULIO PONTES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012702-54.2020.8.11.0041. (k) 

REQUERENTE: VALTER JULIO PONTES DA SILVA REQUERIDO: IUNI 

EDUCACIONAL S/A. VISTOS, Trata-se de AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA, 

proposta por VALTER JULIO PONTES DA SILVA, representado pela 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em desfavor de IUNI UNIC 

EDUCACIONAL S/A (UNIC UNIVERSIDADE DE CUIABÁ), visando em sede 

de tutela de urgência: [...] e) A CONCESSÃO da tutela provisória de 

URGENCIA, de modo a obrigar a Reclamada retirar o nome do Autor dos 

órgãos de proteção ao credito, visto que a mesma não possui nenhuma 

pendencia exigível com a Empresa Ré; [...] (sic Id.30414634 pág.10) 

Vieram conclusos com pedido de gratuidade. É o necessário. DECIDO De 

proêmio, saliento que no tocante à concessão do benefício da assistência 

judiciária gratuita, a parte Autora corroborou fazer jus à benesse, de sorte 

que o deferimento do pedido é medida que se impõe. Para o deferimento 

da tutela provisória de urgência exige a presença dos requisitos 

enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a 

probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência de natureza 

antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos do art. 300, 

§3º, do referido códex. Tratando-se de lide que tem por base a NEGATIVA 

DE DÍVIDA, na qual o Requerente comprova a verossimilhança sobre o 

encerramento da relação contratual antes da constituição do débito 

reclamado, mostrando-se descabido exigir da parte Autora PROVA sobre 

a legalidade da restrição e da cobrança reputada indevida, de modo que a 

incumbência de comprovar a origem do débito e consequentemente seu 

inadimplemento, nestes casos, deve ser imputada à parte Requerida, 

ensejando o reconhecimento da probabilidade do direito postulado. Quanto 

ao perigo de dano, não se pode olvidar que em casos desse jaez, a 

inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito pode gerar abalo 

comercial à parte Autora, exsurgindo na maioria das vezes prejuízos 

irreparável ou de difícil reparação, além dos reflexos negativos que 

poderá atacar a honra de qualquer cidadão cumpridores de suas 

obrigações. Além do mais, importa evidenciar que ao caso em apreço é 

totalmente inexistente o perigo de irreversibilidade do §3º do art. 300 do 

CPC, uma vez que a presente medida não acarretará prejuízo à parte 

Requerida, tendo em vista que se esta provar, posteriormente, quando da 

apresentação de contestação ou mesmo durante a fase instrutória, a 

existência do débito, o lançamento do nome do devedor nos referidos 

cadastros poderá ser novamente realizado. ANTE AO EXPOSTO, com 

fulcro no art. 300, §2º do CPC, DEFIRO LIMINARMENTE A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para que a Requerida IUNI EDUCACIONAL 

S/A, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) EXCLUA os dados do Autor 

VALTER JULIO PONTES DA SILVA dos órgãos de proteção ao crédito 

(SPC, SERASA, PEFIN, REFIN e CONGÊNERES), no que concerne ao débito 

ora discutido, sob pena de responsabilidade civil e criminal (art. 71 - CDC), 

além de recair em multa POR DIA DE DESCUMPRIMENTO que fixo no valor 

de R$500,00 (quinhentos reais). CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida, 

para conhecimento da ação e, querendo, apresente sua resposta no 

prazo legal de 15 (quinze) dias, e compareça à audiência de conciliação 

prevista no artigo 334, com as advertências do artigo 335, ambos do CPC, 

a ser designada pela Secretaria Judicial e realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais, inclusive a existência de emenda a inicial. Fica a parte 

Requerente intimada na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 

Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira a condição de 

hipossuficiência da parte Requerente, e por consequência, CONCEDO-LHE 

os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das 

informações exaradas. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020346-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANGUARD HOME CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALENCAR DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1020346-87.2016.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente 

propugnou pela extinção do feito por desistência da ação, dispensada a 

anuência da parte Requerida por não ter sido citada. Ante o exposto, nos 

termos dos artigos 485, VIII, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente feito, 

SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Depois de observadas as formalidades 

legais, ARQUIVEM-SE os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020346-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANGUARD HOME CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALENCAR DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1020346-87.2016.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente 

propugnou pela extinção do feito por desistência da ação, dispensada a 

anuência da parte Requerida por não ter sido citada. Ante o exposto, nos 
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termos dos artigos 485, VIII, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente feito, 

SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Depois de observadas as formalidades 

legais, ARQUIVEM-SE os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019435-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1019435-70.2019.8.11.0041(J) VISTOS, PATRICIA NUNES DA SILVA, 

devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

15/12/2018 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, ocasionando, “fratura do membro superior 

esquerdo”. Discorre a Autora em sua inicial requerendo a concessão do 

benefício da justiça gratuita por não ter condições de suportar com o ônus 

processual, a designação de audiência de conciliação com realização de 

audiência de conciliação, a citação da parte Requerida para apresentar 

contestação no prazo legal sob pena de confissão e revelia, a realização 

de prova pericial com a distribuição dinâmica do ônus da prova, a 

produção de provas por todos os meios e que a ação seja julgada 

totalmente procedente, condenando a Seguradora ao pagamento do 

seguro obrigatório DPVAT, com juros desde o requerimento administrativo 

(15/01/2019), e correção monetária com o índice INPC, a partir data em que 

entrou em vigor a medida provisória n. 340/2006, ou alternativamente, a 

partir da data do acidente. Ao final, requereu a condenação da Requerida 

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no 

montante de 20% (vinte por cento), se ultrapassar o valor máximo da 

indenização, ou alternativamente, a aplicação do §2° do art. 85 do CPC. 

Porém, se não alcançar a metade do valor máximo, aplica-se o disposto no 

§8° do art. 85 do CPC, ou ainda quando o valor for muito baixo, observa-se 

o disposto nos incisos do §2° do mesmo códex. Despacho inicial de id. 

19940988. Juntada de correspondência devolvida no id. 22366677. A 

Requerida apresentou contestação id. 25288722, arguindo em preliminar a 

necessidade de alteração para a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a incorreção do valor da 

causa, a inépcia da inicial por ausência de documento indispensável ao 

processamento da demanda e a falta de interesse de agir por entender 

necessária a realização do pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, pela improcedência do pedido inicial ante a 

ausência de provas da invalidez permanente e definida, a falta de nexo 

causal entre a lesão e o acidente, a ausência de nexo de causal pelo fato 

de boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato, e a 

inexistência de prova da invalidez. Sustentou também que o quantum 

indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 

11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização 

DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o 

que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório 

seja proporcional ao grau da lesão, bem como, a correção monetária 

incida a partir da data do sinistro, e ainda que os juros moratórios incidam 

a partir da citação valida, em observância a Súmula 426 do STJ. Requereu 

ainda que sejam os Honorários Advocatícios, entre no mínimo 10% (dez 

por cento) e no máximo 20% (vinte por cento). Petição de habilitação nos 

autos no id. 25808774. A parte Autora no id. 26421753, indica perito para 

realização de perícia. A Autora foi submetida a perícia médica, por ocasião 

da Audiência de Conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 

26447190. Impugnação à contestação no id. 27273583. A parte Autora no 

id. 27274148, manifesta pela procedência do pedido de acordo com a 

perícia realizada. Certidão de id. 27283132, intimando as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir. A parte Requerida no id. 

27553151, pugna pelo julgamento antecipado Certidão de Decurso de 

prazo no id. 29537178. Os autos vieram conclusos para prolação da 

sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida 

pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua 

quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA No que 

tange a preliminar registro que em ações de cobrança de seguro 

obrigatório - DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus 

após se submeter à perícia, motivo pelo qual, a quantia postulada na 

exordial é meramente estimativa. Nesse encalço, a pretensão do 

Requerido para que seja atribuído valor da causa na forma específica 

determinada no art. 292 do CPC é impertinente, na medida em que a 

indenização securitária almejada pelo Autor, caso tenha êxito na lide, 

deverá obedecer ao grau da alegada invalidez, que pretende provar por 

meio de perícia técnica, restando correta a atribuição de valor estimativo à 

causa. Desta feita, rejeito a preliminar. PRELIMINAR- INÉPCIA DA INICIAL- 

AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA 

AÇÃO No que tange a preliminar, verifico que não assiste razão à 

alegação da Requerida, pois a parte Autora corroborou com a inicial, 

juntando todos os documentos necessários para a propositura da ação, 

RG e CPF (id. 19916064), e demais informações, como, veículo, município 

e U.F. do acidente estão na Certidão de Ocorrência (id. 19916202). Além 

disso, presumem-se verdadeiros os documentos juntados nos autos. 

Portanto, não acolho a preliminar de inépcia da inicial. PRELIMINAR – DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DA 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS 

FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – MANOBRAS PARA EVITAR A 

ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a parte Requerida que jamais deixou de 

receber os pedidos administrativos de quaisquer recursais no País e que 

não tem obrigação de assim proceder sem a apresentação dos 

documentos mínimos exigidos na Lei 6.194/74, notadamente no que se 

refere à comprovação da alegada invalidez permanente. Todavia, a 

escusa apresentada pela parte Requerida não merece guarida, porquanto 

é trivial sabença que o IML da Capital não realiza perícias para fins de 

prova do Seguro DPVAT, como também, mesmo que o Requerente 

apresentasse no âmbito administrativo qualquer outro laudo médico 

atestando o grau de invalidez, seria submetido à perícia por médico 

designado pela própria Seguradora, a fim de constatar e avaliar a 

existência e aferição do grau da lesão ou lesões, para os fins do §1º do 

art.3º da Lei de regência. Portanto, de uma forma ou de outra, persiste a 

obrigação da Seguradora independente da apresentação do laudo receber 

e analisar a documentação apresentada pelo requerente 

administrativamente, e, se for o caso, rejeitar ou solicitar complementação 

de forma fundamentada. Demais disso, cumpre grafar que a decisão do 

Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso Extraordinário 839314, 

não deixa dúvida: o que se exige é a existência do requerimento 

administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o indício de que 

existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. Assim, 

restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

REJEITO A PRELIMINAR. Inexistindo outras preliminares, passo a análise 

do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram 

juntados o Boletim de ocorrência (id. 19916202) e Ficha de Atendimento 
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(id. 19916218), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial 

id. 26447190, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo 

de causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu o Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do 

Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao 

fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 

não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

superiores o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos (id. 26447190), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão moderada, com perda de 50% (cinquenta por cento), de 

comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e 

vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 

do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com relação 

ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem sendo 

aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar a Requerente PATRICIA NUNES DA SILVA, a quantia de R$ 4.725,00 

(quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), referente à indenização do 

seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 

STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual 

seja, 15/12/2018 (Súmula 580 STJ). CONDENO a parte Requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários 

de sucumbência que fixo no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), nos termos do §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004274-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARLLOS EDUARDO BARROS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1004274-20.2019.8.11.0041(J) VISTOS, KARLLOS EDUARDO BARROS 

SILVA, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 06/12/2018 foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou em sua invalidez permanente, ocasionando, “fratura do membro 

superior direito”. Discorre o Autor em sua inicial requerendo a concessão 

do benefício da justiça gratuita por não ter condições de suportar com o 

ônus processual, a designação de audiência de conciliação com 

realização de audiência de conciliação, a citação da parte Requerida para 

apresentar contestação no prazo legal sob pena de confissão e revelia, a 

realização de prova pericial com a distribuição dinâmica do ônus da prova, 

a produção de provas por todos os meios e que a ação seja julgada 
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totalmente procedente, condenando a Seguradora ao pagamento do 

seguro obrigatório DPVAT, com juros desde o requerimento administrativo 

(15/01/2019), e correção monetária com o índice INPC, a partir data em que 

entrou em vigor a medida provisória n. 340/2006, ou alternativamente, a 

partir da data do acidente. Ao final, requereu a condenação da Requerida 

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no 

montante de 20% (vinte por cento), se ultrapassar o valor máximo da 

indenização, ou alternativamente, a aplicação do §2° do art. 85 do CPC. 

Porém, se não alcançar a metade do valor máximo, aplica-se o disposto no 

§8° do art. 85 do CPC, ou ainda quando o valor for muito baixo, observa-se 

o disposto nos incisos do §2° do mesmo códex. Despacho de id. 

17734396, determinando a emenda à inicial. Requerimento de emenda no 

id. 18024211/18024217. Despacho de id. 19609850, determinando 

prosseguimento do feito com a realização de Audiência de Conciliação e 

citação da requerida. A Requerida apresentou contestação id. 24621623, 

arguindo em preliminar a necessidade de alteração para a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a 

incorreção do valor da causa, e a falta de interesse de agir por entender 

necessária a realização do pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, pela improcedência do pedido inicial ante a 

ausência de provas da invalidez permanente e definida, a falta de nexo 

causal entre a lesão e o acidente, a ausência de nexo de causal pelo fato 

de boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato, e a 

inexistência de prova da invalidez. Sustentou também que o quantum 

indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 

11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização 

DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o 

que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório 

seja proporcional ao grau da lesão, bem como, a correção monetária 

incida a partir da data do sinistro, e ainda que os juros moratórios incidam 

a partir da citação valida, em observância a Súmula 426 do STJ. Requereu 

ainda que sejam os Honorários Advocatícios, entre no mínimo 10% (dez 

por cento) e no máximo 20% (vinte por cento). Petição de habilitação nos 

autos no id. 25834307. O Autor foi submetido a perícia médica, por 

ocasião da Audiência de Conciliação, estando o laudo pericial juntado no 

id. 26440771. Impugnação à contestação no id. 27236529. A parte Autora 

no id. 27237659, manifesta pela procedência do pedido de acordo com a 

perícia realizada. Certidão de id. 27282777, intimando as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir. A parte Requerida no id. 

28148090, pugna pelo julgamento antecipado Certidão de Decurso de 

prazo no id. 29536777. Os autos vieram conclusos para prolação da 

sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida 

pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua 

quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA No que 

tange a preliminar registro que em ações de cobrança de seguro 

obrigatório - DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus 

após se submeter à perícia, motivo pelo qual, a quantia postulada na 

exordial é meramente estimativa. Nesse encalço, a pretensão do 

Requerido para que seja atribuído valor da causa na forma específica 

determinada no art. 292 do CPC é impertinente, na medida em que a 

indenização securitária almejada pelo Autor, caso tenha êxito na lide, 

deverá obedecer ao grau da alegada invalidez, que pretende provar por 

meio de perícia técnica, restando correta a atribuição de valor estimativo à 

causa. Desta feita, rejeito a preliminar. PRELIMINAR – DA NECESSIDADE 

DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DA FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL – NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS FALÁCIAS 

CONSTANTES NA INICIAL – MANOBRAS PARA EVITAR A ANÁLISE 

ADMINISTRATIVA Alega a parte Requerida que jamais deixou de receber 

os pedidos administrativos de quaisquer recursais no País e que não tem 

obrigação de assim proceder sem a apresentação dos documentos 

mínimos exigidos na Lei 6.194/74, notadamente no que se refere à 

comprovação da alegada invalidez permanente. Todavia, a escusa 

apresentada pela parte Requerida não merece guarida, porquanto é trivial 

sabença que o IML da Capital não realiza perícias para fins de prova do 

Seguro DPVAT, como também, mesmo que o Requerente apresentasse no 

âmbito administrativo qualquer outro laudo médico atestando o grau de 

invalidez, seria submetido à perícia por médico designado pela própria 

Seguradora, a fim de constatar e avaliar a existência e aferição do grau 

da lesão ou lesões, para os fins do §1º do art.3º da Lei de regência. 

Portanto, de uma forma ou de outra, persiste a obrigação da Seguradora 

independente da apresentação do laudo receber e analisar a 

documentação apresentada pelo requerente administrativamente, e, se for 

o caso, rejeitar ou solicitar complementação de forma fundamentada. 

Demais disso, cumpre grafar que a decisão do Pretório Excelso quando do 

julgamento do Recurso Extraordinário 839314, não deixa dúvida: o que se 

exige é a existência do requerimento administrativo prévio ao ajuizamento 

da ação judicial, o indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de 

gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, leia-se, 

‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder Judiciário, não o 

exaurimento da via administrativa. Assim, restando comprovado na 

hipótese vertente que a parte Requerente formulou administrativamente o 

pagamento da indenização correspondente ao seguro DPVAT juntamente 

com toda documentação exigida pela Lei 6.194/74, perfaz evidenciado o 

interesse processual do Autor. Portanto, REJEITO A PRELIMINAR. 

Inexistindo outras preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Boletim 

de ocorrência (id. 17700749) e Ficha de Atendimento (id. 17700750), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 26440771, 

concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade 

entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um dos ombros o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 26440771), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão intensa, com 

perda de 75% (setenta e cinco por cento), de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão 

incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 do 

Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 
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Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com relação 

ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem sendo 

aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente KARLLOS EDUARDO BARROS SILVA, a quantia de 

R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 

3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 06/12/2018 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor 

de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1026036-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. 

nº1026036-92.2019.8.11.0041(J) VISTOS, MURILO HENRIQUE DA SILVA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

03/12/2018 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, ocasionando, “fratura do membro superior e fratura 

do inferior esquerdo ”. Discorre o Autor em sua inicial requerendo a 

concessão do benefício da justiça gratuita, em razão de não suportar com 

o ônus processual, a designação de audiência prévia de conciliação, 

como a realização de perícia judicial, a citação da parte Requerida para 

apresentar contestação no prazo legal sob pena de confissão e revelia, a 

produção de provas por todos os meios e que a ação seja julgada 

procedente, determinando que a Requerida pague a importância do Seguro 

Obrigatório DPVAT no valor de R$ 13.500,00 ( treze mil quintos reais), em 

razão da invalidez, acrescidos de juros legais de 1,0% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação e correção monetária a partir da data do sinistro. 

Ao final, requereu a condenação da Requerida ao pagamento dos 

honorários advocatícios no valor fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

conforme o artigo 20, §4° do CPC/73. Despacho inicial de id. 20964602. A 

Requerida apresentou contestação id. 26282259, arguindo em preliminar a 

necessidade de alteração para a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a incorreção do valor da 

causa, a inépcia da inicial por ausência de documento indispensável ao 

prosseguimento da demanda e a falta de interesse de agir por entender 

necessária a realização do pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, pela improcedência do pedido inicial ante a 

ausência de provas da invalidez permanente e definitiva e a falta de nexo 

causal pelo boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao 

fato. Sustentou também que o quantum indenizatório, deve se ater aos 

termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para 

pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão, 

bem como, a correção monetária incida a partir da data do sinistro, e ainda 

que os juros moratórios incidam a partir da citação, em observância a 

Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários 

Advocatícios, entre no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% 

(vinte por cento). Petição de habilitação nos autos no id. 26758000. A 

Autora foi submetida a perícia médica, por ocasião da Audiência de 

Conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 27325373. Impugnação 

à contestação no id. 27948217. A parte Requerente no id. 27948227, 

manifesta pela procedência do pedido de acordo com a perícia realizada. 

Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA 

NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA No que tange a 
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preliminar registro que em ações de cobrança de seguro obrigatório - 

DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus após se 

submeter à perícia, motivo pelo qual, a quantia postulada na exordial é 

meramente estimativa. Nesse encalço, a pretensão do Requerido para que 

seja atribuído valor da causa na forma específica determinada no art. 292 

do CPC é impertinente, na medida em que a indenização securitária 

almejada pelo Autor, caso tenha êxito na lide, deverá obedecer ao grau da 

alegada invalidez, que pretende provar por meio de perícia técnica, 

restando correta a atribuição de valor estimativo à causa. Desta feita, 

rejeito a preliminar. PRELIMINAR- INÉPCIA DA INICIAL- AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO No que tange 

a preliminar, verifico que não assiste razão à alegação da Requerida, pois 

a parte Autora corroborou com a inicial, juntando todos os documentos 

necessários para a propositura da ação, RG e CPF (id. 20950765), e 

demais informações, como, veículo, município e U.F. do acidente estão no 

Boletim de Ocorrência (id. 20950766). Além disso, presumem-se 

verdadeiros os documentos juntados nos autos. Portanto, não acolho a 

preliminar de inépcia da inicial. PRELIMINAR – EXTINÇÃO DO PROCESSO – 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – PEDIDO ADMINISTRATIVO 

PENDENTE DE FINALIZAÇÃO – INÉRCIA DA PARTE EM APRESENTAR A 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA POR LEI. Alega a parte Requerida que o pedido 

administrativo formulado pela parte Autora estaria com status “pendente” 

de documentação, de modo a permitir aferir a subsunção da postulação à 

Lei 6.194/74, mais especificamente se existia ou não cobertura securitária 

ao evento noticiado. Todavia, a escusa apresentada pela parte Requerida 

não merece guarida, porquanto se infere dos documentos juntados 

relativo ao processo administrativo da parte Autora, que a Seguradora 

Requerida não especificou de forma clara e pontual o motivo da 

documentação não ter sido aceita, cingindo-se apontar que a situação de 

“não conclusivo” ou “não conforme”. Demais disso, cumpre grafar que a 

decisão do Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso 

Extraordinário 839314, não deixa dúvida: o que se exige é a existência do 

requerimento administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o 

indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 

resistida e configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de 

intervenção do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. 

Assim, restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

rejeito a preliminar. Inexistindo outras preliminares, passo a análise do 

mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres 

- Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o 

recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma 

simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez 

do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o 

Declaração de Ocorrência e Documentos médicos (id. 20950766), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 27325373, 

concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade 

entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um dos ombros e perda 

completa da mobilidade de um joelho o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento), do teto que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 27325373), 

dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão intensa, com perda de 75% (setenta 

e cinco por cento), do ombro direito e repercussão intensa, com perda de 

75% (setenta e cinco por cento), do joelho esquerdo, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 5.062,50 (cinco mil sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula 

nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, 

deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado 

através da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do 

Seguro Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com 

relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem 

sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 
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trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente MURILO HENRIQUE DA SILVA, a quantia de de R$ 

5.062,50 (cinco mil sessenta e dois reais e cinquenta centavos), referente 

à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 03/12/2018 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor de R$ 

1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025163-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANUBIO SOBRINHO BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1025163-29.2018.8.11.0041(J) VISTOS, DANUBIO SOBRINHO BORGES, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório c/c PEDIDO DE DANOS MORAIS em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 23/06/2018 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, ocasionando, 

“politrauma, polifratura e fratura da mão”. Discorre o Autor em sua inicial 

requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita por não ter 

condições de suportar com o ônus processual, que a Requerida seja 

citada a comparecer à audiência de conciliação e para apresentar 

contestação no prazo legal sob pena de confissão e revelia, a produção 

de prova pericial, a distribuição dinâmica do ônus da prova, e a 

condenação da Seguradora ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT 

em decorrência da invalidez permanente, acrecida de juros legais de 1,0% 

(um por cento) ao mês, desde a citação, de acordo com a súmula 426 do 

STJ, bem como, a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

desde a data do evento danoso. Requereu ainda a condenação Requerida 

a pagamento no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de 

danos morais pela prática de ato ilícito, desleal e abusivo. Ao final, 

requereu a condenação ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como os honorários advocatícios no importe de R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de acordo com o art. 85, § 8° do 

CPC, ou alternativamente o § 2ºdo mesmo códex. Despacho de id. 

14804619, determinando a emenda do pedido inicial, anexando a cópia do 

protocolo do Requerimento Administrativo. A parte Requerente no id. 

14956728, requereu a suspensão do processo para julgar a Ação de 

Obrigação de Fazer pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Despacho de id. 

17615162, determinou a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) 

dias, para cumprimento do despacho anterior. A parte Autora no id. 

17916259, requereu a apreciação da ação de Obrigação de Fazer n° 

1027857-68.2018.8.11.0041. A parte Requerente no id. 19232827, 

requereu o devido prosseguimento do feito. Despacho de id. 20606971, 

determinando o prosseguimento do feito com a realização da audiência de 

conciliação. Juntada de correspondência devolvida id. 22525356. A 

Requerida apresentou contestação id. 26500626, arguindo em preliminar 

pela necessidade de alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a incorreção do valor da 

causa e a falta de interesse de agir por entender necessária a realização 

do pedido administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, 

defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a impossibilidade 

jurídica do pedido compreendendo que o caso descrito na exordial não 

esta abrangido pelo seguro DPVAT, assim como, a improcedência do 

pedido de a ausência de provas da invalidez permanente e definitiva, a 

falta de nexo causal, em razão do boletim de ocorrência ter sido lavrado 

em data posterior ao fato e ainda a improcedência do pedido inicial com 

relação ao pedido de indenização por danos morais. Sustentou também 

que o quantum indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, 

alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da 

indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja 

observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor 

indenizatório seja proporcional ao grau da lesão, bem como, a correção 

monetária incida a partir da data do sinistro e os juros moratórios incidam a 

partir da citação, em observância a Súmula 426 do STJ. Requereu que 

sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em no máximo 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação. Petição de habilitação nos autos no 

id. 26751432. O Autor foi submetido a pericia médica, por ocasião da 

audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 27335742. 

Impugnação à contestação no id. 28125364. Os autos vieram conclusos 

para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração 

e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que 

satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO VALOR DA 

CAUSA Registro que em ações de cobrança de seguro obrigatório - 

DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus após se 

submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em 

que se busca indenização por dano moral, a quantia postulada na exordial 

é meramente estimativa. Nesse encalço, a pretensão do Requerido para 

que seja atribuído valor da causa na forma específica determinada no art. 

292 do CPC é impertinente, na medida em que a indenização securitária 

almejada pelo Autor, caso tenha êxito na lide, deverá obedecer ao grau da 

alegada invalidez, que pretende provar por meio de perícia técnica, 

restando correta a atribuição de valor estimativo à causa. De outra sorte, 

verifico que assiste razão ao Requerido no que tange a necessidade de 

adequação do valor em consonância ao patamar máximo do valor da 

indenização estabelecido pela legislação vigente, porquanto, em casos 

que o acidente tenha ocorrido após o advento da Medida Provisória nº 

340/06 (DOU 29/12/2006), depois convertida na Lei nº 11.482, de 31 de 

maio de 2007, a tarifação das indenizações do seguro obrigatório passou 

a ser estabelecida em valores determinados e não mais em salários 

mínimos. Desta feita, acolho a preliminar, para retificar o valor da causa no 

importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). PRELIMINAR – DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DA 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS 

FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – MANOBRAS PARA EVITAR A 

ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a parte Requerida que jamais deixou de 

receber os pedidos administrativos de quaisquer recursais no País e que 

não tem obrigação de assim proceder sem a apresentação dos 

documentos mínimos exigidos na Lei 6.194/74, notadamente no que se 

refere à comprovação da alegada invalidez permanente. Todavia, a 

escusa apresentada pela parte Requerida não merece guarida, porquanto 

é trivial sabença que o IML da Capital não realiza perícias para fins de 

prova do Seguro DPVAT, como também, mesmo que o Requerente 

apresentasse no âmbito administrativo qualquer outro laudo médico 

atestando o grau de invalidez, seria submetido à perícia por médico 

designado pela própria Seguradora, a fim de constatar e avaliar a 

existência e aferição do grau da lesão ou lesões, para os fins do §1º do 

art.3º da Lei de regência. Portanto, de uma forma ou de outra, persiste a 

obrigação da Seguradora independente da apresentação do laudo receber 

e analisar a documentação apresentada pelo requerente 

administrativamente, e, se for o caso, rejeitar ou solicitar complementação 
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de forma fundamentada. Demais disso, cumpre grafar que a decisão do 

Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso Extraordinário 839314, 

não deixa dúvida: o que se exige é a existência do requerimento 

administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o indício de que 

existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. Assim, 

restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

REJEITO A PRELIMINAR. Inexistindo outras preliminares, passo a análise 

do mérito. Consigno ainda, que a parte Requerida em sua contestação 

alegou a impossibilidade jurídica do pedido, arguido pela parte Requerente, 

defendendo que os fatos não se tratam de acidente de trânsito, mas de 

mera fatalidade, uma vez que o veículo automotor somente fez parte do 

cenário. Entretanto, esta alegação não cabe discussão, dado que o 

seguro DPVAT é responsável pelos danos pessoais causados por 

veículos automotores de vias terrestres, bastando para o pagamento da 

indenização a ocorrência do sinistro, e a comprovação das lesões dele 

decorrentes. Nesse sentido o STJ julgou: EMENTA: Terceira Turma - 

DPVAT. QUEDA DURANTE VERIFICAÇÃO DE CARGA. INVALIDEZ 

PERMANENTE. NEXO CAUSAL AUSENTE. A Turma entendeu que, para o 

sinistro ser protegido pelo seguro DPVAT, é necessário que ele tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor. E, considerando que o uso 

comum que se dá ao veículo é a circulação em área pública, em regra, os 

sinistros somente serão cobertos quando o acidente ocorrer com pelo 

menos um veículo em movimento. Entretanto, é possível imaginar hipóteses 

excepcionais em que o veículo parado cause prejuízos indenizáveis. Para 

isso, seria necessário que o próprio veículo ou a sua carga causassem 

prejuízos a seu condutor ou a um terceiro. Na hipótese, tratou-se de uma 

queda do caminhão enquanto o recorrente descarregava mercadorias do 

seu interior, sem que o veículo estivesse em movimento ou mesmo em 

funcionamento. Resp. 1.182.871-MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 

3/5/2012, publicado em 10/05/2012. (grifo nosso). O Seguro Obrigatório de 

Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado 

na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a 

parte comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano 

dele decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a 

petição inicial foram juntados o Boletim de ocorrência (id. 14649209) e 

Documentos médicos (id. 14649222) sobrevindo no decorrer da instrução 

Laudo Pericial Judicial id. 27335742, concluindo de maneira inequívoca 

pela existência do nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a 

debilidade permanente que acometeu o Requerente. Assim, se nos autos 

existem elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente 

automobilístico, tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido 

determinada pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico 

que indica que o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, 

por si só, já são suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o 

acidente e a lesão. Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos 

requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da 

indenização securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, 

inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização 

deve ser proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, 

nos termos da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da 

utilização da tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da 

indenização de acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não 

contemplados pela MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida 

a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para 

estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau 

de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da 

entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, 

pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 

11.945/2009, em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de uma 

das mãos o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos (id. 27335742), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão moderada, com perda de 50% (cinquenta por cento), de 

comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 

do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Quanto ao 

suposto “assédio” da parte Requerida nas residências das vítimas com 

processos protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores 

digressões a respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal 

ocorrência no caso específico dos autos, valendo grafar que o documento 

juntado como forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está 

sendo juntado em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e 

sequer está preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro 

qualquer óbice legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser 

realizada pela Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para 

minimizar as propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e 

acabam lesando o erário público. No que concerne ao pedido de 

condenação da Seguradora Requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais, melhor sorte não socorre à parte Requerente, na medida em 

que o mero inadimplemento contratual por si, não é capaz de ensejar o 

reparação. O dano moral pode assim ser definido: “É a privação ou 

diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e 

que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a 

integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se 

desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, 

reputação, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano 

patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc) 

(DANO MORAL, 2, editora RT, 1998). É certo que o dano moral implica, 

substancialmente, a uma relação de dano à personalidade, em relação ao 

mundo externo, em que a imagem é arduamente atingida, todavia, não 

restou caracterizado, nestes autos, o dano à personalidade ou transtorno 

que ultrapasse o normal. Neste sentido consolidou a jurisprudência do 

STJ: CIVIL E PROCESSUAL. DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. 

TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA COM A SEGURADORA. 

QUITAÇÃO. COBRANÇA DE DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. 

VALOR ESTABELECIDO EX VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. 

DESCABIMENTO . (...) II. Dano moral indevido. III. Recurso especial 

conhecido e parcialmente provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 

24/05/2010) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO 

CUSTO FINANCEIRO DO PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, normalmente, não admite a ocorrência de dano moral 

nos casos de não pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta 

demanda em que há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, 

a sucumbência recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 

721.443/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, 

julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O mero dissabor ocasionado 

por inadimplemento contratual, ao não pagar a seguradora o valor total 

previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo a ensejar a reparação 

de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser condenada a 

seguradora a complementar o valor da indenização concernente ao 

seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, alínea a, da Lei n.º 

6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. Recurso especial 

conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 30/10/2006, p. 297) Com 

relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem 

sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 
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CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS E CIA, pagar 

ao Requerente DANUBIO SOBRINHO BORGES, a quantia de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), referente à indenização do 

seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 

STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual 

seja, 23/06/2018 (Súmula 580 STJ). CONDENO a parte Requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários 

de sucumbência que fixo no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), nos termos do §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020613-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 1020613-54.2019.8.11.0041(J) VISTOS, 

EDUARDO RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS, devidamente qualificado na 

inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA da diferença do benefício do seguro 

obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 19/09/2018 foi 

vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua invalidez 

permanente, ocasionando, “fratura de membro inferior direito”. Discorre o 

Autor em sua inicial requerendo a concessão do benefício da justiça 

gratuita por não ter condições de suportar com o ônus processual, a 

designação de audiência prévia de conciliação com realização de perícia 

judicial, a citação da parte Requerida para apresentar contestação no 

prazo legal sob pena de confissão e revelia, a produção de provas por 

todos os meios e a condenação da Seguradora ao pagamento da 

diferença do Seguro Obrigatório DPVAT em decorrência da invalidez 

permanente, de acordo com o que for apurado na perícia imparcial, 

acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

pagamento inferior realizado administrativamente, mais correção monetária 

a partir da data do sinistro, conforme súmulas 43 e 54 do STJ. Ao final, 

requereu a condenação da Requerida ao pagamento dos honorários 

advocatícios no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme o artigo 

20, §4° do CPC/73. Despacho inicial de id. 20143660. Petição de habilitação 

nos autos no id. 26638582. O Autor foi submetido a perícia médica, por 

ocasião da Audiência de Conciliação, estando o laudo pericial juntado no 

id. 26656053. A Requerida apresentou contestação id. 27303094, no 

mérito, manifestou sobre o laudo pericial, defendeu pela improcedência do 

pedido ante a ausência de requisitos autorizadores ao recebimento do 

seguro DPVAT, alegando o não pagamento do prêmio e a regularidade do 

valor pago administrativamente e sustentou que o quantum indenizatório, 

deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a 

qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda 

que em caso de eventual condenação, seja observado o que dispõe a 

Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório seja 

proporcional ao grau da lesão, bem como a correção monetária incida a 

partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros moratórios 

incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do STJ. 

Requereu que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em no 

máximo 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Impugnação à 

contestação no id. 27953516. A parte Requerente no id. 27953537, 

manifesta pela procedência do pedido de acordo com a pericia realizada. 

Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram 

juntados o Declaração de Ocorrência e Documentos médicos (id. 

20090631), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 

26656053, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de 

causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu o Requerente. Importante se diga que o não pagamento do 

prêmio do seguro do veículo envolvido, assim como o fato de não ter sido 

identificado o veículo por ocasião do acidente, não obsta o recebimento da 

indenização, tampouco que a cobrança de qualquer seguradora, nos 

termos da Sumula 257 do Superior Tribunal de Justiça, assim enunciada: A 

falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização. Nesse quadro, 

comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus 

a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até 

mesmo porque, a própria seguradora reconheceu que efetuou em sede 

administrativa o pagamento, em favor do Autor, a importância de R$ 

1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

De outro lado, quanto ao valor da indenização, a orientação jurisprudencial 

do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado da Súmula 

n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro DPVAT, em caso 

de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao 

grau da invalidez”. A par disso, não há se acolher a pretensão Autoral 

visando o recebimento integral do valor da indenização, restando somente 
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analisar se o montante pago administrativamente corresponde às lesões 

decorrentes do acidente sofrido pela parte Requerente. Desta feita, 

infere-se do laudo pericial judicial juntado no id. 26656053 que foi 

constatado tão somente a lesão do tornozelo direito, com repercussão 

intensa de 75% (setenta e cinco por cento), da capacidade laborativa do 

membro. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela 

Lei nº 11.945/2009, em caso de perda completa da mobilidade do um 

tornozelo o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

25% (vinte e cinco por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Assim, o valor da indenização deveria corresponder R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

todavia, diante do pagamento administrativo efetuado pela Requerida no 

valor de R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), subsiste, portanto, uma diferença de R$ 843,75 (oitocentos e 

quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), incidindo sobre esse 

valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da 

cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em 

consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Com relação ao ônus da 

sucumbência, imperioso grafar que foi atribuído à causa o valor de R$ 

11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), e a 

parte Requerente logrou êxito em obter indenização de R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). 

Entrementes, não há se falar em fixação da verba honorária em percentual 

sobre o valor da causa, posto que houve condenação em valor certo, 

sendo certo ainda que a fixação de referida verba em percentual sobre o 

valor da condenação, mesmo que considerados os parâmetros dispostos 

no §2º do artigo 85 do CPC, não alcançaria sequer o valor de 01 salario 

mínimo. Nesse encalço, ao tempo em que a fixação da verba honorária 

deve observar o princípio da razoabilidade, consoante dispõe o §8º do 

artigo 85 do CPC, deve também resignar-se a montantes proporcionais à 

relevância e vantagem econômica da causa, os quais são um dos 

aspectos de equidade de que trata o artigo 85,§8º do CPC, levando ainda 

em consideração o fato da matéria posta em debate não ser de alta 

indagação, razoável a fixação dos honorários advocatícios em R$ 

1.000,00 (hum mil reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente EDUARDO RODRIGO FERREIRA 

DOS SANTOS, a quantia de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais 

e setenta e cinco centavos), referente à complementação da indenização 

do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do 

sinistro, qual seja, 19/09/2018 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda, a parte 

Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do §8º 

do artigo 85 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016081-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONY DE SOUZA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1016081-71.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, A parte Exequente no 

id. 28399645, requereu o levantamento dos valores depositados pela parte 

Executada, mediante alvará judicial, sem, contudo, manifestar acerca da 

extinção do presente feito. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, 

do CPC, DECLARO EXTINTO o presente CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

Expeça-se ALVARÁ dos valores depositados nos id. 17354876 e id. 

28239866 em favor da parte Exequente, a serem creditados na conta 

indicada no id. 28399645. Custas remanescentes ao encargo da parte 

Executada, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo ulteriores 

deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038310-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAZARE ALVES RAFAEL DA SOLIDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 1038310-88.2019.8.11.0041(J) VISTOS, 

NAZARÉ ALVES RAFAEL DA SOLIDADE, devidamente qualificada na 

inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA da diferença do benefício do seguro 

obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 31/03/2019 foi 

vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua invalidez 

permanente, ocasionando, “fratura no cotovelo”. Discorre a Autora em sua 

inicial requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita por não ter 

condições de suportar com o ônus processual, a designação de audiência 

prévia de conciliação com realização de perícia judicial, a citação da parte 

Requerida para apresentar contestação no prazo legal sob pena de 

confissão e revelia, a produção de provas por todos os meios e a 

condenação da Seguradora ao pagamento da Diferença do Seguro 

Obrigatório DPVAT em decorrência da invalidez permanente no montante 

de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), no sentido de reconhecer o direito à indenização referente ao 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT com juros legais de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do sinistro. 

Ao final, requereu a condenação da Requerida ao pagamento dos 

honorários advocatícios no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

conforme o artigo 20, §4° do CPC/73. Despacho inicial de id. 23139733. 

Petição de habilitação nos autos no id. 26793269. A Autora foi submetida a 

perícia médica, por ocasião da Audiência de Conciliação, estando o laudo 

pericial juntado no id. 27282822. A Requerida apresentou contestação id. 

27863945, arguindo em preliminar a necessidade de alteração para a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da 

demanda e a carência da ação por falta de interesse processual, 

alegando que já houve o efetivo pagamento da cobertura devida no valor 

de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos), administrativamente em 08/07/2019. No mérito, pela 

improcedência do pedido inicial ante a regularidade do valor pago 

administrativamente e a falta de nexo causal pelo boletim de ocorrência ter 

sido lavrado em data posterior ao fato. Sustentou também que o quantum 

indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 

11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização 

DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o 

que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório 

seja proporcional ao grau da lesão, bem como a correção monetária incida 

a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros moratórios 

incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do STJ. 

Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, entre no mínimo 

10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento), conforme o art. 

85, §2° do CPC. Impugnação à contestação no id. 27951368. A parte 

Requerente no id. 27951376, manifesta pela procedência do pedido de 

acordo com a pericia realizada. Certidão de id. 28064651, intimando as 

partes a especificarem as provas que pretendem produzir. A Requerida 

no id. 28263588, manifestou desinteresse em produzir novas provas. 

Certidão de Decurso no id. 29751977. Os autos vieram conclusos para 

prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração 

e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, 
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porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que 

satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR- CARÊNCIA DA AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR DIANTE DO PAGAMENTO EFETUADO NA 

ESFERA ADMINISTRATIVA. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que 

a quitação dada pelo beneficiário do seguro DPVAT não o impede de 

pleitear o recebimento da quantia restante, sendo absolutamente 

dispensável a desconstituição do termo de quitação ou a prova de 

existência de eventual vício de consentimento. A propósito, confira-se: 

"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO SOB O 

RITO SUMÁRIO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). COMPLEMENTAÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. - O recibo de quitação outorgado de 

forma plena e geral, mas relativo à satisfação parcial do quantum 

legalmente assegurado pelo art. 3º da Lei n. 6194/74, não se traduz em 

renúncia a este, sendo admissível postular em juízo a sua 

complementação. Precedentes." (STJ - Resp. 363604/SP Relatora Min. 

NANCY ANDRIGHI, J. em 02/04/2002, DJ 17.06.2002 p. 258). "CIVIL. 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). VALOR QUANTIFICADO EM SALÁRIOS 

MÍNIMOS. INDENIZAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO. VALIDADE. LEI N. 6.194/74. 

RECIBO. QUITAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. (...) O recibo dado pelo 

beneficiário do seguro em relação à indenização paga a menor não o inibe 

de reivindicar, em juízo, a diferença em relação ao montante que lhe cabe 

de conformidade com a lei que rege a espécie. III. Recurso especial 

conhecido e provido.” (STJ, Resp. nº 296.675/SP, Relator Min. Aldir 

Passarinho Júnior, j. em 20.8.2002, DJ 23.9.2002, p. 367). Portanto, a 

afirmativa de que a parte Autora lançou plena, geral e irrevogável quitação 

à seguradora, para nada mais reclamar a título de indenização pelo seguro 

DPVAT, não tem força de impedir que se requeira em Juízo a 

complementação do valor devido. Inexistindo outras preliminares, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram 

juntados o Declaração de Ocorrência e Documentos médicos (id. 

23133139), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 

27282822, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de 

causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu o Requerente. Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos 

requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da 

indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, a própria seguradora 

reconheceu que efetuou em sede administrativa o pagamento, em favor do 

Autor, a importância de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos), de acordo com o comprovante de pagamento 

de id. 27863946. De outro lado, quanto ao valor da indenização, a 

orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no 

enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. A par disso, não há se acolher a 

pretensão Autoral visando o recebimento integral do valor da indenização, 

restando somente analisar se o montante pago administrativamente 

corresponde às lesões decorrentes do acidente sofrido pela parte 

Requerente. Desta feita, infere-se do laudo pericial judicial juntado no id. 

27282822 que foi constatado tão somente a lesão do cotovelo direito, com 

repercussão moderada de 50% (cinquenta por cento), da capacidade 

laborativa do membro. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação 

alterada pela Lei nº 11.945/2009, em caso de perda completa da 

mobilidade do um dos cotovelos o valor da indenização deve corresponder 

ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do teto que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Assim, o valor da indenização deveria 

corresponder R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), todavia, diante do pagamento administrativo efetuado 

pela Requerida no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos), subsiste, portanto, uma diferença de R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), incidindo 

sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo 

inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, 

em consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Com relação ao ônus da 

sucumbência, imperioso grafar que foi atribuído à causa o valor de R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

e a parte Requerente logrou êxito em obter indenização de R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). 

Entrementes, não há se falar em fixação da verba honorária em percentual 

sobre o valor da causa, posto que houve condenação em valor certo, 

sendo certo ainda que a fixação de referida verba em percentual sobre o 

valor da condenação, mesmo que considerados os parâmetros dispostos 

no §2º do artigo 85 do CPC, não alcançaria sequer o valor de 01 salario 

mínimo. Nesse encalço, ao tempo em que a fixação da verba honorária 

deve observar o princípio da razoabilidade, consoante dispõe o §8º do 

artigo 85 do CPC, deve também resignar-se a montantes proporcionais à 

relevância e vantagem econômica da causa, os quais são um dos 

aspectos de equidade de que trata o artigo 85, §8º do CPC, levando ainda 

em consideração o fato da matéria posta em debate não ser de alta 

indagação, razoável a fixação dos honorários advocatícios em R$ 

1.000,00 (hum mil reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar a Requerente NAZARÉ ALVES RAFAEL DA 

SOLIDADE, a quantia de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos), referente à complementação da indenização do 

seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 

STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual 

seja, 31/03/2019 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda, a parte Requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do §8º do artigo 85 do CPC. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008459-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONES DAVI DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1008459-72.2017.8.11.0041(J) VISTOS, JONES DAVI DE OLIVEIRA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

20/03/2016 foi vítima de acidente automobilístico. Discorre o Autor em sua 

inicial requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita por não ter 

condições de suportar com o ônus processual, a distribuição dinâmica do 

ônus da prova, a designação de audiência prévia de conciliação com 

realização de perícia judicial, a citação da parte Requerida para apresentar 

contestação no prazo legal sob pena de confissão e que a ação seja 

julgada totalmente procedente, declarando a inconstitucionalidade da 

Medida Provisória n°451/2008 e da lei n° 11.945/2009, no que diz respeito 

ao Seguro DPVAT, condenando a Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

em razão da incapacidade permanente, acrescidos de juros de mora de 

1,0% (um por cento) ao mês, a partir da citação mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, desde a data do evento danoso, com 

fulcro nas súmulas n° 43 e 54 do STJ, os quais deverão incidir até o dia 

em que a Seguradora efetuar o pagamento integral do referido seguro. Ao 

final, requereu a condenação ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, bem como os honorários advocatícios no importe 

de 20% (vinte por cento), sobre o valor atualizado da causa. Despacho de 
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id. 5573488, determinando a emenda do pedido inicial, anexando a cópia 

do protocolo do Requerimento Administrativo, e documento a fim de 

comprovar a hipossuficiência. A parte Autora no id. 5774308, requereu a 

suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias e juntada da cópia 

do requerimento administrativo. Despacho de id. 8142206, indeferindo o 

pedido de justiça gratuita e determinando o recolhimento das custas de 

distribuição. Juntada de comprovante de renda no id. 8677470/8677507, e 

reiterando o pedido de justiça gratuita. Despacho de id. 9252329, 

deferindo a emenda à inicial e determinando prosseguimento do feito com 

a realização de Audiência de Conciliação. Petição de habilitação nos autos 

no id. 9995045. A Requerida apresentou contestação id. 10215313, 

arguindo em preliminar a necessidade de alteração para a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a 

falta de interesse de agir por entender necessária a realização do pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação, o defeito de 

representação ante a falta de desenvolvimento válido e regular do 

processo e a ausência de comprovante de residência por estar nome de 

terceiro. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial ante o 

boletim de ocorrência estar precário por ausência da narrativa do sinistro 

e dos dados dos veículos envolvidos, a inexistência de prova da invalidez 

permanente, sustentou que o quantum indenizatório, deve se ater aos 

termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para 

pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão, 

bem como, a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento da 

ação e juros moratórios incidam a partir da citação, em observância a 

Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários 

Advocatícios estabelecido no teto máximo de 10% (dez por cento), sobre 

o valor da condenação. Termo de audiência no id. 11164283, onde 

constatou-se a ausência da parte Requerente. Impugnação à contestação 

no id. 11578883. Despacho de id. 17791394, intimando as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir. A parte Requerida no id. 

18235853, pugnou pela produção de prova, documental, pericial e 

depoimento pessoal. Certidão de decurso do prazo no id. 18812973. 

Decisão saneadora de id. 19022371, a qual afastou as preliminares 

arguidas em contestação e determinou a realização de prova pericial. A 

parte Requerida no id. 19793257, requereu a suspensão do feito pelo 

prazo de 20 (vinte) dias para depósito dos honorários periciais. Petição de 

habilitação nos autos no id. 20475694. Juntada de comprovante de 

pagamento dos honorários periciais no id. 20475720/20475723. Juntada 

de Laudo pericial no id. 20880596. Juntada de Ofício no id. 21196774. 

Juntada de Aviso recebimento no id. 21492349. Certidão de id. 21757404, 

intimando as partes para manifestarem do laudo pericial. Alvará dos 

honorários periciais no id. 22183084. Certidão de decurso do prazo no id. 

22745509. Despacho de id. 22968511, convertendo julgamento em 

diligência, determinando a parte Autora a regularizar a representação 

processual. Certidão de decurso do prazo no id. 24888953. Despacho de 

id. 25128779, determinando a intimação da parte Autora pessoalmente 

para regularizar a representação processual. A parte Autora juntou a 

procuração judicial no id. 26303290. Juntada de Aviso de recebimento no 

id. 27152812. Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. O processo foi saneado pela decisão de id. 

19022371, tendo sido rejeitada as preliminares apresentadas em 

contestação, desta feita, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório 

de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o 

Declaração de Ocorrência e Documentos médicos (id. 5568715), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 20880596, 

concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade 

entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de lesão da estrutura cervical o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 100% (cem por cento), do teto que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no presente 

caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 20880596), dá conta 

de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão leve, com perda de 25% (vinte e 

cinco por cento), de comprometimento do seu patrimônio físico, a 

indenização deve corresponder, portanto a quantia de R$ 3.375,00 (três 

mil, trezentos e setenta e cinco reais ), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância 

com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção 

monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. Com relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o 

entendimento que vem sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso 

Estado, no sentido que a procedência parcial do pedido quanto ao valor da 

indenização do seguro DPVAT, não configura sucumbência recíproca, 

mas mera adequação do quantum debeatur (pedido secundário), segundo 

os critérios legais, devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os 

ônus sucumbenciais, aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 

do CPC. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - 

INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – 

INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS 

ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA 

CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, 

§8º, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA 

JUSTIÇA GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 
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05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente JONES DAVI DE OLIVEIRA, a quantia de de R$ 

3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais ), referente à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 20/03/2016 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor de R$ 

1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038004-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIANE DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1038004-22.2019.8.11.0041(J) VISTOS, GLAUCIANE DE OLIVEIRA SILVA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

03/10/2018 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, ocasionando, “fratura do pé direito”. Discorre a 

Autora em sua inicial, requerendo a concessão do benefício da justiça 

gratuita, em razão de não suportar com o ônus processual, a designação 

de audiência prévia de conciliação, como a realização de perícia judicial, a 

citação da parte Requerida para apresentar contestação no prazo legal 

sob pena de confissão e revelia, a produção de provas por todos os 

meios e que a ação seja julgada procedente, determinando que a 

Requerida pague a importância do Seguro Obrigatório DPVAT no valor de 

R$ 6.750,00 ( seis mil setecentos e cinquenta reais), em razão da 

invalidez, acrescidos de juros legais de 1,0% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação e correção monetária a partir da data do sinistro. Ao final, 

requereu a condenação da Requerida ao pagamento dos honorários 

advocatícios no valor fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme o 

artigo 20, §4° do CPC/73. Despacho inicial de id. 23110470. A Requerida 

apresentou contestação id. 25718447, arguindo em preliminar a 

necessidade de alteração para a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a falta de interesse de agir 

por entender necessária a realização do pedido administrativo 

anteriormente à propositura da ação e o defeito de representação ante a 

falta de desenvolvimento válido e regular do processo. No mérito, pela 

improcedência do pedido inicial ante a ausência de provas da invalidez 

permanente e definitiva, a falta de nexo causal entre a lesão e o acidente, 

e a inexistência de prova do dano pelo boletim de ocorrência ter sido 

lavrado em data posterior ao fato. Sustentou também que o quantum 

indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 

11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização 

DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o 

que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório 

seja proporcional ao grau da lesão, bem como, a correção monetária 

incida a partir da data do sinistro, e ainda que os juros moratórios incidam 

a partir da citação, em observância a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda 

que sejam os Honorários Advocatícios, entre no mínimo 10% (dez por 

cento) e no máximo 20% (vinte por cento). Petição de habilitação nos 

autos no id. 26836309. A Autora foi submetida a perícia médica, por 

ocasião da Audiência de Conciliação, estando o laudo pericial juntado no 

id. 27283253. Impugnação à contestação no id. 27952314. A parte 

Requerente no id. 27952326, manifesta pela procedência do pedido de 

acordo com a perícia realizada. Os autos vieram conclusos para prolação 

da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO 

DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida 

pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua 

quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – EXTINÇÃO DO PROCESSO – FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL – PEDIDO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE 

FINALIZAÇÃO – INÉRCIA DA PARTE EM APRESENTAR A 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA POR LEI. Alega a parte Requerida que o pedido 

administrativo formulado pela parte Autora estaria com status “pendente” 

de documentação, de modo a permitir aferir a subsunção da postulação à 

Lei 6.194/74, mais especificamente se existia ou não cobertura securitária 

ao evento noticiado. Todavia, a escusa apresentada pela parte Requerida 

não merece guarida, porquanto se infere dos documentos juntados 

relativo ao processo administrativo da parte Autora, que a Seguradora 

Requerida não especificou de forma clara e pontual o motivo da 

documentação não ter sido aceita, cingindo-se apontar que a situação de 

“não conclusivo” ou “não conforme”. Demais disso, cumpre grafar que a 

decisão do Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso 

Extraordinário 839314, não deixa dúvida: o que se exige é a existência do 

requerimento administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o 

indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 

resistida e configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de 

intervenção do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. 

Assim, restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

rejeito a preliminar. PRELIMINAR – DO DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO – 

FALTA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR 

DO PROCESSO. No que concerne à necessidade de regularização da 

representação, não vislumbro razões para exigir a juntada de outro 

documento, pois tal circunstância isoladamente em nada influencia a 

análise do mérito. Cumpre ressaltar que a procuração ”ad judicia” não tem 

prazo de validade, ou seja, não se expira pelo decurso do tempo, não 

restando alternativa se não desacolher tal preliminar. Inexistindo outras 

preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a 

petição inicial foram juntados o Declaração de Ocorrência e Documentos 

médicos (id. 23071774), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo 

Pericial Judicial id. 27283253, concluindo de maneira inequívoca pela 

existência do nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a 
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debilidade permanente que acometeu o Requerente. Outrossim, eventual 

ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado 

em data posterior ao fato, não é motivo para recusa do pagamento, 

porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada 

de tal documento, prescrevendo apenas que a indenização será paga 

mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se 

nos autos existem elementos hábeis a comprovar a ocorrência do 

acidente automobilístico, tais como a ficha de atendimento médico que 

relata ter sido determinada pessoa vítima de acidente de trânsito ou 

prontuário médico que indica que o atendimento hospitalar decorreu de 

acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, comprovado nos autos o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, em atenção ao 

comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, devendo o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de 

atestar a validade da utilização da tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a 

quantificação da indenização de acordo com o grau de invalidez, mesmo 

nos casos não contemplados pela MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 

544/STJ: É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros 

Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro 

DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 

16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008. 

(grifei) Desta feita, pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação 

alterada pela Lei nº 11.945/2009, em caso de perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos pés o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 50% (cinquenta por cento) do teto que é 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 27283253), 

dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão leve, com perda de 25% (vinte e 

cinco por cento), de comprometimento do seu patrimônio físico, a 

indenização deve corresponder, portanto a quantia de R$ 1.687,50 (hum 

mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo 

sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo 

inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, 

em consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Com relação ao ônus da 

sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem sendo aplicado 

pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a procedência 

parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro DPVAT, não 

configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do quantum 

debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, devendo a 

seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar a Requerente GLAUCIANE DE OLIVEIRA SILVA, a quantia de R$ 

1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data 

da ocorrência do sinistro, qual seja, 03/10/2019 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor 

de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1039243-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F K M RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS - ME (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº – 1039243-61.2019.8.11.0041 (HG) VISTOS, HOMOLOGO acordo 

celebrado entre as partes juntado no id. 29916303, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Consequentemente, DECLARO EXTINTO o 

presente feito COM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso III, “b” do CPC. Custas Remanescentes ao encargo da parte 

Requerente, conforme estabelecido na cláusula 8ª da avença. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026739-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHEFFERSON ALVES GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1026739-57.2018.8.11.0041(J) VISTOS, JHEFFERSON ALVES GOMES, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório c/c PEDIDO DE DANOS MORAIS em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 08/07/2018 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, ocasionando, 

“politrauma, polifratura e fratura do punho”. Discorre o Autor em sua inicial 

requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita por não ter 

condições de suportar com o ônus processual, que a Requerida seja 

citada a comparecer à audiência de conciliação e para apresentar 

contestação no prazo legal sob pena de confissão e revelia, a produção 

de prova pericial, a distribuição dinâmica do ônus da prova, e a 

condenação da Seguradora ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT 

em decorrência da invalidez permanente, acrecida de juros legais de 1,0% 

(um por cento) ao mês, desde a citação, de acordo com a súmula 426 do 

STJ, bem como, a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

desde a data do evento danoso. Requereu ainda a condenação Requerida 

a pagamento no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de 

danos morais pela prática de ato ilícito, desleal e abusivo. Ao final, 

requereu a condenação ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como os honorários advocatícios no importe de R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de acordo com o art. 85, § 8° do 

CPC, ou alternativamente o § 2ºdo mesmo códex. Despacho de id. 

14834068, determinando a emenda do pedido inicial, anexando a cópia do 

protocolo do Requerimento Administrativo. A parte Requerente no id. 

14957482, interpôs pedido de suspensão do processo para julgar a Ação 

de Obrigação de Fazer pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Despacho de id. 

16049753, determinando a suspensão do feito pelo prazo de 60 

(sessenta) dias para o cumprimento do despacho anterior. A parte 

Requerente no id. 19233220, requereu o devido prosseguimento do feito. 

Despacho de id. 20628243, determinando prosseguimento do feito com a 

realização de Audiência de Conciliação. Juntada de correspondência 

devolvida no id. 22516901. A Requerida apresentou contestação id. 

26551310 arguindo em preliminar pela necessidade de alteração da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da 

demanda, a incorreção do valor da causa e a falta de interesse de agir por 

entender necessária a realização do pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

ante a ausência de provas da invalidez permanente e definitiva, a falta de 

nexo causal entre a lesão e o acidente e a improcedência do pedido de 

indenização de danos morais. Sustentou também que o quantum 

indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 

11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização 

DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o 

que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório 

seja proporcional ao grau da lesão, bem como, a correção monetária 

incida a partir da data do sinistro e os juros moratórios incidam a partir da 

citação, em observância a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam 

os Honorários Advocatícios, entre no mínimo 10% (dez por cento) e no 

máximo 20% (vinte por cento). Petição de habilitação nos autos no id. 

26757238. O Autor foi submetido a pericia médica, por ocasião da 

audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 27347134. 

Impugnação à contestação no id. 28121522. Os autos vieram conclusos 

para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração 

e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que 

satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO VALOR DA 

CAUSA Registro que em ações de cobrança de seguro obrigatório - 

DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus após se 

submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em 

que se busca indenização por dano moral, a quantia postulada na exordial 

é meramente estimativa. Nesse encalço, a pretensão do Requerido para 

que seja atribuído valor da causa na forma específica determinada no art. 

292 do CPC é impertinente, na medida em que a indenização securitária 

almejada pelo Autor, caso tenha êxito na lide, deverá obedecer ao grau da 

alegada invalidez, que pretende provar por meio de perícia técnica, 

restando correta a atribuição de valor estimativo à causa. De outra sorte, 

verifico que assiste razão ao Requerido no que tange a necessidade de 

adequação do valor em consonância ao patamar máximo do valor da 

indenização estabelecido pela legislação vigente, porquanto, em casos 

que o acidente tenha ocorrido após o advento da Medida Provisória nº 

340/06 (DOU 29/12/2006), depois convertida na Lei nº 11.482, de 31 de 

maio de 2007, a tarifação das indenizações do seguro obrigatório passou 

a ser estabelecida em valores determinados e não mais em salários 

mínimos. Desta feita, acolho a preliminar, para retificar o valor da causa no 

importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). PRELIMINAR – DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DA 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS 

FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – MANOBRAS PARA EVITAR A 

ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a parte Requerida que jamais deixou de 

receber os pedidos administrativos de quaisquer recursais no País e que 

não tem obrigação de assim proceder sem a apresentação dos 

documentos mínimos exigidos na Lei 6.194/74, notadamente no que se 

refere à comprovação da alegada invalidez permanente. Todavia, a 

escusa apresentada pela parte Requerida não merece guarida, porquanto 

é trivial sabença que o IML da Capital não realiza perícias para fins de 

prova do Seguro DPVAT, como também, mesmo que o Requerente 

apresentasse no âmbito administrativo qualquer outro laudo médico 

atestando o grau de invalidez, seria submetido à perícia por médico 

designado pela própria Seguradora, a fim de constatar e avaliar a 

existência e aferição do grau da lesão ou lesões, para os fins do §1º do 

art.3º da Lei de regência. Portanto, de uma forma ou de outra, persiste a 

obrigação da Seguradora independente da apresentação do laudo receber 

e analisar a documentação apresentada pelo requerente 

administrativamente, e, se for o caso, rejeitar ou solicitar complementação 

de forma fundamentada. Demais disso, cumpre grafar que a decisão do 

Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso Extraordinário 839314, 

não deixa dúvida: o que se exige é a existência do requerimento 

administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o indício de que 

existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. Assim, 

restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

REJEITO A PRELIMINAR. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de 

Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, 

dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, 

ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e 

o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no 

cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial 

foram juntados o Boletim de ocorrência (id. 14821862) e Documentos 

médicos (id. 14821922) sobrevindo no decorrer da instrução Laudo 

Pericial Judicial id. 27347134, concluindo de maneira inequívoca pela 

existência do nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a 

debilidade permanente que acometeu o Requerente. Outrossim, eventual 

ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado 

em data posterior ao fato, não é motivo para recusa do pagamento, 

porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada 

de tal documento, prescrevendo apenas que a indenização será paga 

mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se 

nos autos existem elementos hábeis a comprovar a ocorrência do 

acidente automobilístico, tais como a ficha de atendimento médico que 

relata ter sido determinada pessoa vítima de acidente de trânsito ou 

prontuário médico que indica que o atendimento hospitalar decorreu de 

acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, comprovado nos autos o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, em atenção ao 

comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, devendo o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 
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debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de 

atestar a validade da utilização da tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a 

quantificação da indenização de acordo com o grau de invalidez, mesmo 

nos casos não contemplados pela MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 

544/STJ: É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros 

Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro 

DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 

16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008. 

(grifei) Desta feita, pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação 

alterada pela Lei nº 11.945/2009, em caso de perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores o valor da indenização 

deve corresponder ao percentual de 70% (setenta por cento) do teto que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 27347134), 

dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão moderada, com perda de 50% 

(cinquenta por cento), de comprometimento do seu patrimônio físico, a 

indenização deve corresponder, portanto a quantia de R$ 4.725,00 (quatro 

mil, setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância 

com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção 

monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. Quanto ao suposto “assédio” da parte Requerida nas 

residências das vítimas com processos protocolizados na justiça, entendo 

despiciendo maiores digressões a respeito, notadamente à mingua de 

provas concretas de tal ocorrência no caso específico dos autos, valendo 

grafar que o documento juntado como forma de comprovação dessa 

prática é o mesmo que está sendo juntado em todos os processos 

patrocinados pelo r. causídico e sequer está preenchido nome do seu 

cliente. Ademais, não vislumbro qualquer óbice legal na simples 

“entrevista” que por ventura venha ser realizada pela Seguradora Líder, 

podendo inclusive servir de base para minimizar as propaladas fraudes 

que envolvem esse tipo de seguro e acabam lesando o erário público. No 

que concerne ao pedido de condenação da Seguradora Requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais, melhor sorte não socorre à 

parte Requerente, na medida em que o mero inadimplemento contratual por 

si, não é capaz de ensejar o reparação. O dano moral pode assim ser 

definido: “É a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor 

precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a 

liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados 

afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do 

patrimônio moral (honra, reputação, etc.), dano moral que provoca direta 

ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral 

puro (dor, tristeza etc) (DANO MORAL, 2, editora RT, 1998). É certo que o 

dano moral implica, substancialmente, a uma relação de dano à 

personalidade, em relação ao mundo externo, em que a imagem é 

arduamente atingida, todavia, não restou caracterizado, nestes autos, o 

dano à personalidade ou transtorno que ultrapasse o normal. Neste 

sentido consolidou a jurisprudência do STJ: CIVIL E PROCESSUAL. 

DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

REALIZADA COM A SEGURADORA. QUITAÇÃO. COBRANÇA DE 

DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. VALOR ESTABELECIDO EX 

VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. DESCABIMENTO . (...) II. 

Dano moral indevido. III. Recurso especial conhecido e parcialmente 

provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 

QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/05/2010) PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 

CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO CUSTO FINANCEIRO DO 

PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

normalmente, não admite a ocorrência de dano moral nos casos de não 

pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta demanda em que 

há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, a sucumbência 

recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 721.443/RJ, Rel. 

Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 

13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE 

VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS 

MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O 

mero dissabor ocasionado por inadimplemento contratual, ao não pagar a 

seguradora o valor total previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo 

a ensejar a reparação de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser 

condenada a seguradora a complementar o valor da indenização 

concernente ao seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, 

alínea a, da Lei n.º 6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. 

Recurso especial conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 

30/10/2006, p. 297) Com relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar 

o entendimento que vem sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso 

Estado, no sentido que a procedência parcial do pedido quanto ao valor da 

indenização do seguro DPVAT, não configura sucumbência recíproca, 

mas mera adequação do quantum debeatur (pedido secundário), segundo 

os critérios legais, devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os 

ônus sucumbenciais, aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 

do CPC. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - 

INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – 

INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS 

ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA 

CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, 

§8º, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA 

JUSTIÇA GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS E CIA, pagar 

ao Requerente JHEFFERSON ALVES GOMES, a quantia de R$ 4.725,00 

(quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), referente à indenização do 

seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 

STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual 
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seja, 08/07/2018 (Súmula 580 STJ). CONDENO a parte Requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários 

de sucumbência que fixo no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), nos termos do §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033060-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DOMINGOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1033060-74.2019.8.11.0041(J) VISTOS, A parte Requerente 

propugnou pela extinção do feito por desistência da ação, dispensada a 

anuência da parte Requerida por não ter sido citada. Ante o exposto, nos 

termos dos artigos 485, VIII, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente feito, 

SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Depois de observadas as formalidades 

legais, ARQUIVEM-SE os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040013-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE LINDALVA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN LUIS GOMES MENDONCA OAB - MT0022597A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA DENUZZO OAB - MT253384-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1040013-88.2018.8.11.0041(J) VISTOS, A parte Requerente no id. 

24994885, propugnou pela extinção do feito por desistência da ação, com 

anuência da parte Requerida (no id. 29417848). Ante o exposto, nos 

termos dos artigos 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência 

e DECLARO EXTINTO o presente feito, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Custas remanescentes ficarão ao encargo da parte Requerente, 

ressalvando os casos de suspensão da exigibilidade se beneficiários da 

justiça gratuita (art. 98 do CPC). Inexistindo ulteriores deliberações, 

arquive-se, observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030668-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS RICARDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1030668-98.2018.8.11.0041(J) VISTOS, LUIS RICARDO DA SILVA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 07/07/2018 foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou em sua invalidez permanente, ocasionando, “fratura da mão 

direita”. Discorre o Autor em sua inicial requerendo a concessão do 

benefício da justiça gratuita por não ter condições de suportar com o ônus 

processual, que a Requerida seja citada a comparecer à audiência de 

conciliação e para apresentar contestação no prazo legal sob pena de 

revelia, a produção de provas por todos os meios e que a ação seja 

julgada procedente, condenando a Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório DPVAT, em razão da incapacidade permanente, acrescidos de 

juros legais de 1,0% (um por cento) ao mês, mais correção monetária de 

acordo com o índice do INPC, a partir da data do sinistro (07/07/2018), com 

fulcro nas súmulas n° 43, 54 e 580 do STJ, os quais deverão incidir até o 

dia em que a seguradora efetuar o pagamento integral do referido seguro. 

Ao final, requereu a condenação da Requerida ao pagamento dos 

honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento), sobre o 

valor atualizado da causa. Despacho inicial no id. 15358787. Petição de 

habilitação nos autos no id. 16569907. A Requerida apresentou 

contestação id. 16569908, arguindo em preliminar a retificação da 

autuação, a falta de interesse de agir por entender necessária a 

realização do pedido administrativo anteriormente à propositura da ação, a 

ausência de requerimento administrativo e a inépcia da inicial por ausência 

de pressuposto valido do processo em razão do comprovante de 

residência estar em nome de terceiro. No mérito, pela improcedência do 

pedido inicial ante a insuficiência probatória do registro de ocorrência, a 

inexistência de provas da invalidez permanente e a impugnação dos 

documentos juntados pela parte Autora com relação à diferença da 

assinatura entre a documentação e a procuração juntadas nos autos. 

Sustentou também que o quantum indenizatório, deve se ater aos termos 

da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para 

pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão, 

bem como, a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento da 

ação e os juros moratórios incidam a partir da citação, em observância a 

Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários 

Advocatícios, no montante de 10% (dez por cento), do valor da 

condenação. Impugnação à contestação no id. 16605592. O Autor foi 

submetido a perícia médica, por ocasião da Audiência de Conciliação, 

estando o laudo pericial juntado no id. 17583400. A parte Autora no id. id. 

17848185, manifesta pela procedência do pedido de acordo com a perícia 

realizada. A parte Requerida no id. 18061523, requer a complementação 

do laudo pericial. Juntada da carta negativa no id. 18890911. Certidão de 

id. 19626919, intimando as partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir. A parte Autora no id. 19676644, pugna pelo 

julgamento antecipado. A parte Requerida no id. 19713216, pugna pelo 

depoimento pessoal, prova pericial e documental. Despacho de id. 

22507920, determinando a intimação do perito judicial para complementar o 

laudo pericial. Petição de habilitação nos autos no id. 23787914. Laudo 

pericial complementar no id. 26281219. Ambas as partes manifestaram 

concordância com o laudo pericial complementar (id. 27212946 e 

id.29149797). Certidão de decurso no id. 29391950. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. De 

proêmio consigno que a parte Requerida em sua peça contestatória, 

alegou a respeito da diferença das assinaturas, apresentadas na 

procuração e nos outros documentos corroborados na exordial, 

requerendo a juntada de nova documentação com assinatura autenticada 

em cartório. No entanto, cabe esclarecer que tal solicitação não cabe no 

presente caso, tendo em vista, a dispensabilidade de autenticação de 

instrumento procuratório, assim, indefiro o pedido realizado pela 

Requerida, passando ao julgamento do feito. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA 

AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No que concerne à 

necessidade de prévio requerimento administrativo para a cobrança de 

seguro DPVAT, a questão foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso 

Extraordinário 631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir 

da data do julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o 

requerimento administrativo prévio, aplicando regra de transição às 

demandas ajuizadas antes desta data. No referido recurso, o eminente 

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, não existe a 

necessidade de esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode 

apenas recorrer da decisão denegatória do benefício ou da indenização, 

mas existe apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o 

indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 
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resistida e configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de 

intervenção do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos acostados pela parte 

Autora para comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, restando, assim, configurado de 

forma inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa 

ou seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

Desta feita, REJEITO a preliminar. PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL - 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. Afasto a 

preliminar de inépcia da inicial, pois no que tange a exigência de 

comprovante residencial como documento obrigatório a ser apresentado 

pela parte Autora, não é considerado indispensável para propositura da 

ação, bastando à comprovação da ocorrência do acidente a existência de 

lesão e o nexo de causalidade entre eles. Outrossim, não é necessário o 

comprovante de residência para se auferir a competência do juízo, pois as 

ações de indenização para recebimento de seguro obrigatório podem ser 

ajuizadas tanto no domicílio do autor como no local do sinistro, conforme 

determina o art. 53, V, do CPC, ou ainda o domicílio do réu, art. 46 do 

mesmo Diploma Legal, cabendo a opção pela parte Autora. Portanto, rejeito 

a preliminar de inépcia da petição inicial. Inexistindo outras preliminares, 

passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores 

de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, 

dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, 

ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e 

o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no 

cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial 

foram juntados o Boletim de ocorrência e Ficha de Atendimento (id. 

15358374), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 

id. 17583400 e id. 26281219, concluindo de maneira inequívoca pela 

existência do nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a 

debilidade permanente que acometeu o Requerente. Outrossim, eventual 

ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado 

em data posterior ao fato, não é motivo para recusa do pagamento, 

porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada 

de tal documento, prescrevendo apenas que a indenização será paga 

mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se 

nos autos existem elementos hábeis a comprovar a ocorrência do 

acidente automobilístico, tais como a ficha de atendimento médico que 

relata ter sido determinada pessoa vítima de acidente de trânsito ou 

prontuário médico que indica que o atendimento hospitalar decorreu de 

acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, comprovado nos autos o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, em atenção ao 

comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, devendo o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de 

atestar a validade da utilização da tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a 

quantificação da indenização de acordo com o grau de invalidez, mesmo 

nos casos não contemplados pela MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 

544/STJ: É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros 

Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro 

DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 

16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008. 

(grifei) Desta feita, pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação 

alterada pela Lei nº 11.945/2009, em caso de perda anatômica e/ou 

funcional completa das mãos o valor da indenização deve corresponder 

ao percentual de 70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o 

laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 17583400 e id. 26281219), 

dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão leve, com perda de 25% (vinte e 

cinco por cento), da mão direita e repercussão leve, com perda de 25% 

(vinte e cinco por cento), da mão esquerda, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e 

vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 

do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com relação 

ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem sendo 

aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A., pagar ao Requerente LUIS RICARDO DA SILVA, a quantia de 

R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), referente à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 07/07/2018 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor de R$ 

1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 do 

Código de Processo Civil. Por fim, promova-se as alterações necessárias 

na autuação do feito a fim de regularizar os dados da parte Requerida 

para SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024759-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE PAULA DOS SANTOS NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 1024759-75.2018.8.11.0041(J) VISTOS, 

HENRIKE JULIANO DOS SANTOS SILVA, menor impúbere, neste ato 

representado por sua genitora ELAINE PAULA DOS SANTOS NEVES, 

devidamente qualificados na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

17/01/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, ocasionando, “fratura da tíbia esquerda e fratura do 

membro inferior”. Discorrem os Autores em sua inicial requerendo a 

concessão do benefício da justiça gratuita por não ter condições de 

suportar com o ônus processual, a citação da parte Requerida para 

apresentar contestação no prazo legal sob pena de confissão e revelia, a 

produção de provas por todos os meios, a designação de audiência prévia 

de conciliação e a condenação da Seguradora ao pagamento da Diferença 

do Seguro Obrigatório DPVAT no montante de R$ 4.725,00 (quatro mil, 

setecentos e vinte e cinco rais), no sentido de reconhecer o direito à 

indenização referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. Requereu ainda 

a condenação Requerida a pagamento no montante de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais) a título de danos morais pela prática de ato ilícito, desleal e 

abusivo. Ao final, requereu a condenação da Requerida ao pagamento 

dos honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da condenação. Despacho inicial de id. 20601239. Petição de 

habilitação nos autos no id. 27045652. O Autor foi submetido a perícia 

médica, por ocasião da Audiência de Conciliação, estando o laudo pericial 

juntado no id. 27147741. A Requerida apresentou contestação id. 

27524235, arguindo em preliminar a necessidade de alteração para a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da 

demanda. No mérito, manifestou sobre o laudo pericial, alegou sobre a 

improcedência do pedido inicial vez que já houve pagamento do seguro 

por via administrativa, e a improcedência do pedido de indenização de 

danos morais e sustentou que o quantum indenizatório, deve se ater aos 

termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para 

pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão, 

bem como os juros moratórios incidam a partir da citação, em observância 

a Súmula 426 do STJ e a correção monetária incida a partir da data do 

sinistro. Requereu ainda a condenação da Requerente ao pagamento dos 

Honorários Sucumbenciais, entre no mínimo 10% e no máximo 20%. 

Impugnação à contestação no id. 29307265. Os autos vieram conclusos 

para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração 

e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que 

satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. Inexistindo outras preliminares, passo a 

análise do mérito. Em se tratando de pagamento de indenização de seguro 

obrigatório (DPVAT), relativamente a sinistros ocorridos na vigência da Lei 

nº 11.482/2007, o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos 

autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade 

das alterações na legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), 

no que tange à fixação do valor da indenização em moeda corrente e à 

desvinculação do valor da indenização ao salário mínimo, introduzidas por 

dispositivos das Leis nºs. 11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, 

superada a discussão. Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos 

requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da 

indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, a própria seguradora 

efetuou, em sede administrativa, o pagamento, em favor do autor, a 

importância de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), 

de acordo com os documentos trazidos no id. 27524236. Outrossim, 

segundo a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Dessa 

forma resta somente analisar se o montante pago administrativamente 

corresponde às lesões decorrentes do acidente sofrido pelo Requerente. 

Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a 

redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de 

perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores, o 

valor da indenização deve corresponder ao percentual de 70% (setenta 

por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Por 

sua vez, o laudo pericial judicial acostado aos autos no id. 27147741, dá 

conta de que a parte Autora apresenta grau de repercussão residual, com 

perca de 10% (dez por cento) da capacidade laborativa do membro 

inferior direito, a indenização deve corresponder, portanto a R$945,00 

(novecentos e quarenta e cinco reais) inexistindo, portanto, remanescente 

a ser pago pela Requerida. No que concerne ao pedido de condenação da 

Seguradora Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, 

melhor sorte não socorre à parte Requerente, na medida em que o mero 

inadimplemento contratual por si, não é capaz de ensejar o reparação. O 

dano moral pode assim ser definido: “É a privação ou diminuição daqueles 

bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a 

tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra 

e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que 

afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.), dano 

moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz 

deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc) (DANO MORAL, 2, 

editora RT, 1998). É certo que o dano moral implica, substancialmente, a 

uma relação de dano à personalidade, em relação ao mundo externo, em 

que a imagem é arduamente atingida, todavia, não restou caracterizado, 

nestes autos, o dano à personalidade ou transtorno que ultrapasse o 

normal. Neste sentido consolidou a jurisprudência do STJ: CIVIL E 

PROCESSUAL. DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL REALIZADA COM A SEGURADORA. QUITAÇÃO. 

COBRANÇA DE DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. VALOR 

ESTABELECIDO EX VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. 

DESCABIMENTO . (...) II. Dano moral indevido. III. Recurso especial 

conhecido e parcialmente provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 

24/05/2010) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO 

CUSTO FINANCEIRO DO PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, normalmente, não admite a ocorrência de dano moral 

nos casos de não pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta 

demanda em que há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, 

a sucumbência recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 

721.443/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, 

julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O mero dissabor ocasionado 

por inadimplemento contratual, ao não pagar a seguradora o valor total 

previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo a ensejar a reparação 

de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser condenada a 

seguradora a complementar o valor da indenização concernente ao 

seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, alínea a, da Lei n.º 

6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. Recurso especial 

conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 30/10/2006, p. 297) ANTE O 

EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado pela parte Requerente, HENRIKE 

JULIANO DOS SANTOS SILVA, menor impúbere, neste ato representado 
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por sua genitora ELAINE PAULA DOS SANTOS NEVES, em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Pelo princípio da 

sucumbência, CONDENO a parte Requerente ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atribuído à causa nos 

termos do art. 85, § 2º, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade 

por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça (artigo 98 do CPC). 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Portaria

PORTARIA N. 02/2020-GAB - 5ª e 8ª Varas Cíveis da Capital

A Doutora Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, Juíza de Direito da 5ª e 8ª 

Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, no uso de suas atribuições legais,

 Considerando a pandemia decorrente do COVID-19 – Novo Coronavírus -, 

e as disposições estabelecidas na Portaria-Conjunta n. 249/2020 de 18 de 

março de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º. A partir do dia 20.03.2020 os atendimentos aos advogados, 

membros do Ministério Púbico e Defensores Públicos, nas Secretarias e 

Gabinetes da 5ª e 8ª Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, serão 

realizados prioritariamente via telefone e e-mail funcional.

Art. 2º Para que o atendimento seja realizado, deverá ser efetuado o 

contato prévio, através do telefone ou e-mail.

I - Em se tratando de ato da Secretaria Judicial:

 a) QUINTA VARA CÍVEL - e-mail: cba.5civel@tjmt.jus.br

 b) OITAVA VARA CÍVEL - e-mail: paola.gracioli@tjmt.jus.br

 II – Em se tratando de ato do Gabinete do juízo, os telefones estarão 

disponíveis para atendimento no período de 12:00 às 19:00 horas:

a) QUINTA VARA CÍVEL: (65) 99804-9028

b) OITAVA VARA CÍVEL: (65) 99946-4063

Art. 3°. As dúvidas decorrentes da interpretação ou omissões desta 

Portaria serão sanadas pela Secretaria/Gabinete do Juízo.

Art. 4° Esta portaria entra em vigor a partir do dia 20/03/2020.

Publique-se.

Cuiabá-MT, 19 de março de 2020.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003173-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAN TECA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMARO CESAR CASTILHO OAB - MT4384-B (ADVOGADO(A))

DEBORA CRISTINA MORESCHI OAB - MT6800-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEDRO COMEX COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. - ME 

(REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003173-11.2020.8.11.0041 Vistos e etc Verifico 

que a pretensão inicial vem acompanhada de prova escrita sem eficácia 

de título executivo. Posto isto, nos termos do art. 701 do CPC, expeça-se 

mandado citatório e pagamento, com o prazo de quinze dias, nos termos 

do pedido inicial, e honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do 

valor da causa, consignando que, caso o réu cumpra, ficará isento de 

custas. Conste, ainda, que nesse prazo o réu poderá oferecer embargos 

e, caso não haja cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

haverá a conversão do mandado monitório em executivo. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 18 de março de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009248-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIANIR MARIA DE SOUZA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEPHANIE CORDEIRO POLESSO OAB - MT25047/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CORRETORA DE SEGUROS RCI BRASIL S.A. (REU)

BANCO RCI BRASIL S.A (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1009248-66.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro a emenda 

da petição inicial ao (ID. 30447761), bem como os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo 

audiência de conciliação para o dia 27/07/2020 às 08:00 horas, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 18 de março de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012379-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE ALMEIDA LARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1012379-49.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 31/07/2020 às 14:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 18 de março de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012924-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA MIRANDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1012924-22.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 31/07/2020 às 14:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 18 de março de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 392240 Nr: 27759-18.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODÉLIA MARIA DA COSTA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN MÁRCIO COSTA DE CARVALHO, 

CARVALHO & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9235/MT, MARCELA ASSIS PAIVA SERRA - OAB:13256, 

MARCELO ANGELO DE MACEDO - OAB:6.811-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA DE ALMEIDA 

CARVALHO - OAB:96.727/RJ, RENAN MÁRCIO COSTA DE CARVALHO 

- OAB:21.591/DF

 Impulsiona para parte autora na pessoa de seu advogado para que efetue 

o depósito de diligência ou ofereça meios para o cumprimento do 

mandado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139098 Nr: 23900-04.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO ED. WALL STREET, FLÁVIO MÜLLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCENOR ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR ESPÍRITO SANTO 

OLIVEIRA - OAB:2781/MT, NEIVA BENEDITA DE JESUS - OAB:2.118/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCENOR ALVES DE SOUZA - 

OAB:3.670-A/MT

 Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de proceder a intimação da parte autora 

para efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139098 Nr: 23900-04.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO ED. WALL STREET, FLÁVIO MÜLLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCENOR ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR ESPÍRITO SANTO 

OLIVEIRA - OAB:2781/MT, NEIVA BENEDITA DE JESUS - OAB:2.118/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCENOR ALVES DE SOUZA - 

OAB:3.670-A/MT

 Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de proceder a intimação da parte autora 

para efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157022 Nr: 10244-43.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMISTRADORA E CONSÓRCIO S/CLTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREICK APARECIDO PEREIRA DIAS, MARIA 

APARECIDA PARREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - OAB:905-A/MT, LUIZ 

GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729/MT, SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS - 

OAB:19.280/MT, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:OAB/MT 11.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILENE SOUZA BORGES - 

OAB:3204/TO, JOSÉ ORLANDO MURARO SILVA - OAB:12.130-A

 Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de proceder a intimação da parte autora 

para efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157022 Nr: 10244-43.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMISTRADORA E CONSÓRCIO S/CLTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREICK APARECIDO PEREIRA DIAS, MARIA 

APARECIDA PARREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - OAB:905-A/MT, LUIZ 

GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729/MT, SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS - 

OAB:19.280/MT, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:OAB/MT 11.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILENE SOUZA BORGES - 

OAB:3204/TO, JOSÉ ORLANDO MURARO SILVA - OAB:12.130-A

 Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de proceder a intimação da parte autora 

para efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 449791 Nr: 22607-52.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RETIFICADORA DE MOTORES RODOVIARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAIDE FRAGA LOPES OLIVEIRRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBERT P. LOPRETO - 

OAB:222.541
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiona para parte autora na pessoa de seu advogado para que efetue 

o depósito de diligência ou ofereça meios para o cumprimento do 

mandado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329378 Nr: 1582-51.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVAFER COMÉRCIO E TRANSPORTES DE 

COMBUSTÍVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT, ANDRESSA KATHERINE DE BRITO CORRÊA 

- OAB:10.797/MT, ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - OAB:OAB/MT 

11.443, CARLOS ALBERTO TAKASE - OAB:11640, CARLOS HENRIQUE 

ALVES FERREIRA MARTINS - OAB:11368, CLEBER JUNIOR 

STIEGEMEIER - OAB:10291-A/MT, FERNANDA LUCIA PEREIRA MACIEL 

SERRA - OAB:7648/MT, Flávio Marcio de Campos Gallio - OAB:12038, 

HERMEDES PEREIRA PEREZ - OAB:12065, ÍRIA MARIA DAVANSE 

PIERINI - OAB:7097/MT, ITAMAR FRANCISCONI SILVA FILHO - 

OAB:7954, KARINA MARTINS - OAB:8498, MAISA MARQUES PELETT - 

OAB:OAB/MT 11.889, MARCELO MARTINS DE ALMEIDA SILVA - 

OAB:246.170/SP, MARIELLE DE LIMA MUNIZ - OAB:8943, MARIELLY 

DIVINA ESPÍRITO SANTO - OAB:10795, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT, RENATA PEREIRA PIMENTEL - OAB:10.504/MT, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A, RODRIGO 

OTÁVIO GOMES C. FERREIRA BARBOSA - OAB:7.873/MT, SERGIO 

HENRIQUE K. KOBAYASHI - OAB:6180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiona para parte autora na pessoa de seu advogado para que efetue 

o depósito de diligência ou ofereça meios para o cumprimento do 

mandado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 350975 Nr: 21497-86.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES JAÓ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON BENEDITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLISE HASPER MUNIZ - 

OAB:5673, OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - OAB:12101/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiona para parte autora na pessoa de seu advogado para que efetue 

o depósito de diligência ou ofereça meios para o cumprimento do 

mandado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 748659 Nr: 326-34.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXIGÊNIO CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUIA SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KILZA GIUSKI GALESKI - 

OAB:8.660 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BUBBY REIMER DOS 

SANTOS - OAB:8.543/MT, MAURI GUIMARAES DE JESUS - OAB:6595

 Impulsiona para parte autora na pessoa de seu advogado para que efetue 

o depósito de diligência ou ofereça meios para o cumprimento do 

mandado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 765393 Nr: 18091-18.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIA MARCHESSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO YOUSSEF GHATTASS, JUCILENE 

COSTA DELGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:9764-A/MT, THIAGO RIBEIRO - OAB:13293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELGA DE PAULA SANTOS 

KABBAD - OAB:9863, MIGUEL ANGELO KABBAD - OAB:5717/MT

 Impulsiona para parte autora na pessoa de seu advogado para que efetue 

o depósito de diligência ou ofereça meios para o cumprimento do 

mandado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 886294 Nr: 20734-75.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACILDO FAUSTINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO LUCAS DA 

SILVA - OAB:22.009/O/MT, SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO JORGE 

BERNARDINI - OAB:242.289SP, FERNANDA ALVES CARDOSO 

CAVALARI - OAB:OAB/MT 9494, FLÁVIA SILVA RIBEIRO - 

OAB:13240-B, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT, MARLON 

HUDSON MACHADO - OAB:15.642/MT, PAULO ROBERTO SANTORO 

SALOMÃO - OAB:199085/SP

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedente o pedido e CONDENO a ré ao pagamento de indenização 

por DANOS MORAIS ao autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo 

INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362-STJ). Custas 

processuais pela ré, assim como honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da 

condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do 

NCPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 17 de março de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 268276 Nr: 1396-62.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARANJA LIMA CONFECÇÕES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS GARCIA 

FRANÇA - OAB:5645-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BERGAMINI 

CHIORATTO - OAB:6798/MT, DAGMAR JULIANA BERNADES JACOB - 

OAB:4864-B-MT., ÉRIKA BUTARELLO GENTILE DE CAMARGO - 

OAB:6.550-B/MT, FERNANDO HENRIQUE CEOLIN - OAB:9.602/MT, 

LASTHENIA DE FREITAS VARÃO - OAB:4.695/MT, MARIO CARDI FILHO 

- OAB:3.584-B/MT, SÉRGIO ROBERTO VOSGERAU - OAB:19.231/PR, 

THAIS FÁTIMA DOS SANTOS - OAB:7.424-B, THAISA AZEVEDO - 

OAB:8747-MT, THIAGO DE ABREU FERREIRA - OAB:5.928/MT, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Deverá constar na certidão de crédito o valor da dívida atualizada até o 

dia 20/06/2016, como determina a decisão do Juízo da Recuperação 

Judicial.

Em consequência, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, IV c/c 925 do CPC.

Intime-se o exequente para apresentar dívida atualizada até o dia 

20/06/2016.

Após a expedição da certidão, intime-se o exequente para sua retirada. 

Em seguida, arquive-se o presente feito com as cautelas de praxe.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 729060 Nr: 25036-55.2011.811.0041
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 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TS ARCO TERRAPLANAGEM SANEAMENTO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - 

OAB:13654/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRE VENERO DA 

SILVA, para devolução dos autos nº 25036-55.2011.811.0041, Protocolo 

729060, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056568-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1056568-49.2019.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

ação de obrigação de fazer c/c danos morais por retenção indevida de 

salário ajuizada por José Antônio Barbosa da Silva em desfavor de Banco 

do Brasil S/A, objetivando a concessão dos benefícios da justiça gratuita. 

É o relatório. Decido. O artigo 98 do Código de Processo Civil traz a 

seguinte redação: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei.” O Código de Processo Civil continua 

em seu art. 99, §3°: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser 

formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de 

terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a 

alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” 

Contudo, tal presunção é juris tantum cabendo ao Magistrado avaliar o 

caso concreto, podendo este, em caso de dúvida, requerer a juntada de 

documentos que comprovem a condição de beneficiário da justiça gratuita 

- art. 5° LXXIV da CF/88 e o §3° do art. 99 do CPC. Em que pese se tratar 

de um direito público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar 

que sua situação econômica não lhe permite pagar os honorários 

advocatícios, custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio 

sustento e de sua família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça 

gratuita pelos litigantes do judiciário brasileiro, prejudicando assim o 

deferimento àqueles que realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e 

a jurisprudência, a fim de evitar esse abuso, autorizam a analise caso a 

caso. Nesse sentido Dinamarco em sua obra Instruções de Direito 

Processual Civil: “O processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua 

utopia a aspiração a um sistema processual inteiramente solidário e 

coexistencial, realizado de modo altruísta por membros da comunidade e 

sem custos para quem quer fosse. A realidade é a necessidade de 

despender recursos financeiros, quer para o exercício da jurisdição pelo 

Estado, quer para a defesa dos interesses das partes. As pessoas que 

atuam como juízes, auxiliares ou defensores fazem dessas atividades 

profissão e devem ser remuneradas. Os prédios, instalações, 

equipamento e material consumível, indispensáveis ao exercício da 

jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria igualmente discrepante da 

realidade a instituição de um sistema judiciário inteiramente gratuito para os 

litigantes, com o Estado exercendo a jurisdição à própria custa, sem 

repassar sequer parte desse custo aos consumidores do serviço que 

presta. Em tempos passados já se pensou nessa total gratuidade, mas 

prepondera universalmente a onerosidade do processo para as partes, 

porque a gratuidade generalizada seria incentivo à litigância irresponsável, 

a dano desse serviço público que é a jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o 

posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA 

ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA 

SUA CONDIÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. AI, 73526/2013, 

DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 12/02/2014” 

(destaquei) IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. 

Ausência de demonstração da necessidade da benesse. Circunstâncias 

não condizentes com a alegada necessidade. Benesse revogada, com 

concessão de prazo para recolhimento das custas. Sentença mantida. 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 00078117720158260004 SP 

0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de 

Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 19/05/2016). (destaquei). JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que 

indefere os benefícios da justiça gratuita, ante o valor dos vencimentos do 

autor. Manutenção da decisão. Vencimentos mensais que não são 

inexpressivos. (...) Inexistência, por outro lado, de documentos que 

comprovem situação financeira adversa. Precedentes. Decisão mantida. 

Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20627703920168260000 SP 

2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data de 

Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

25/05/2016) (destaquei). Os documentos carreados, especificamente 

holerites (Id 26632248), no qual se vê que o autor possui uma renda bruta 

de pouco mais de R$ 18.000,00, demonstrando que o autor tem uma 

condição socioeconômica razoável frente aos parâmetros para fins de 

concessão da Justiça gratuita. Não pode o mesmo ser enquadrado como 

“necessitado”. Além do mais, em que pese o autor apresentar recibos, a 

fim de comprovar que seus gastos são elevados, impedindo-o de arcar 

com as despesas processuais, estes não evidenciam que são despesas 

essenciais, mas supérfluos. Como por exemplo, a fatura mensal do cartão 

de crédito obtido na Loja Riachuelo (ID 26631884), demonstra que suas 

compras ocorreram tanto na loja Havan, como na Riachuelo, total de R$ 

2.466,97. No histórico consta que o autor realizou uma compra no valor de 

pouco mais de 3.000,00 na Loja Riachuelo, ou seja, isto comprova que o 

mesmo não está enquadrado como hipossuficiente. Além dos 

parcelamentos da fatura, cujos valores são altos e, que comprovadamente 

não evidencia a alegada hipossuficiência. Importante ressaltar que o 

pagamento das custas e despesas processuais não se destinam apenas 

àqueles que têm dinheiro sobrando, mas também àqueles que em razão do 

seu patrimônio e da sua condição socioeconômica, mesmo com algum tipo 

de momentânea privação pessoal e de aperto do orçamento familiar, 

possam arcar com tais despesas. Afinal, temos visto muitas situações em 

que mesmo podendo, com algum tipo de esforço, pagar as custas dos 

processos, as partes vêm em Juízo e alegam a hipossuficiência, 

fraudando, desta forma, os cofres do Poder Judiciário e a própria Lei. 

Portanto, considerando que a Assistência Judiciária deve ser deferida em 

casos de ausência de condições financeiras, indefiro a concessão do 

benefício ao autor. Posto isto, intime-se o autor para recolher as custas e 

taxas judiciárias no prazo de 15 dias, sob pena de ser cancelada a 

distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Preparado o feito, venham os 

autos conclusos para análise do pedido de tutela antecipada. Cuiabá, 18 

de março de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036910-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIN AUGUSTO TEIXEIRA BRANDAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA OAB - MT22378/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA LEITE MELO LUFT (REU)

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (REU)

MARAIZA DA SILVA PAIXAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO EDVINO LUFT OAB - MT13265-N (ADVOGADO(A))

MARAIZA DA SILVA PAIXAO OAB - MT11501-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1036910-10.2017.8.11.0041. Vistos e etc. Trata-se de 

Indenização por Dano Moral proposta por KELVIN AUGUSTO TEIXEIRA 

BRANDAO contra ALBERTO PELISSARI CATANANTE e outros (2), ambos 

qualificados na inicial. A inicial veio instruída com diversos documentos. O 

pedido de justiça gratuita do réu Alberto Pelissari Catanante foi indeferido 

(ID. 16431080). Intimado para recolhimento das custas iniciais, este não 

atendeu ao chamado judicial (ID 30033967). Os autos me vieram 

conclusos para decisão. É o relatório. Decido. Infere-se que os réus 

Juliana leite Melo Luft e Alberto Pelissari Catanante apresentaram 

reconvenção (ID.13382913 e 13382934), respectivamente. Antes mesmo 

deste juízo receber as reconvenções, a parte autora/reconvindo 

apresentou contestação à reconvenção no bojo da impugnação à 

contestação (ID. 13775190). À Juliana foi deferido o benefício da Justiça 

Gratuita (ID. 14859104). Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita 

foram indeferidos ao reconvinte Alberto (ID. 16431080), sendo 

oportunizado o recolhimento das custas na forma parcelada, este deixou 

de atender a ordem. O Art. 1222 da CNGC assim estabelece: “Art. 1.222. 

A reconvenção será oferecida na contestação, com a devida anotação no 

Cartório Distribuidor/Central de Cadastro, com recolhimento das custas, se 

for o caso.” Diante disso, indefiro a reconvenção apresentada por Alberto 

Pelissari Catanante (ID. 13382934), em virtude da ausência de 

recolhimento das custas e da não comprovação da alegada 

hipossuficiência, extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 290 c/c artigo 485, IV do CPC/15. Visando ao saneamento e ao 

encaminhamento da instrução do feito, em atendimento ao disposto nos 

arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, intime-se a parte a: a) 

Especificar que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de março de 2020. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1021892-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALPHA MALL CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALPHA BEER CONVENIENCIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte Requerente para, querendo, apresentar suas Contrarrazões 

aos Embargos de Declaração juntados pela Requerida, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007717-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1007717-47.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

RONALDO PINHEIRO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT, 31 de julho de 2017. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035638-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT8909-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER SILVA RODRIGUES (EXECUTADO)

NAIR APARECIDA GONCALVES (EXECUTADO)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 – CGJ, e considerando a consulta 

realizada via INFOJUD pelo MM. Juízo desta Vara, impulsiono os autos a 

parte autora para manifestação acerca da resposta a qual encontra-se em 

pasta própria do INFOJUD nesta serventia, identificada como DOC. 

002/2020. Cuiabá - MT, 18/03/2020. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035638-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT8909-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER SILVA RODRIGUES (EXECUTADO)

NAIR APARECIDA GONCALVES (EXECUTADO)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 – CGJ, considerando que o resultado da 

penhora Renajud foi finalizada positiva, impulsiono os autos intimando a 

parte executada para manifestar, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 

18/03/2020. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019468-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CERAMICA CASA NOVA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS CORREA DE MELLO OAB - MT8690-O (ADVOGADO(A))

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - MT17461-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1019468-65.2016.8.11.0041 AUTOR: CERAMICA 

CASA NOVA LTDA - ME RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT, 31 de julho de 2017. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020220-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERMIZIA SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA MARLUCIA DUARTE (AUTOR(A))

RENAN LUIZ BOTELHO DE ABREU (AUTOR(A))

JOELMA SANTANA MARQUES E SILVA (AUTOR(A))

FLORISVALDO NERY DE SOUZA (AUTOR(A))

RAFAELA MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

VILMA FERREIRA XAVIER (AUTOR(A))

JEANE CASSIA MAGALHAES ALVES (AUTOR(A))

MARILEIDE ALVES DA MATA (AUTOR(A))

TERESINHA MARIA DE MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020220-66.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOELMA SANTANA MARQUES E SILVA, VILMA FERREIRA XAVIER, 

FLORISVALDO NERY DE SOUZA, MARIA MARLUCIA DUARTE, MARILEIDE 

ALVES DA MATA, JEANE CASSIA MAGALHAES ALVES, ERMIZIA 

SOARES DA SILVA, RENAN LUIZ BOTELHO DE ABREU, RAFAELA MARIA 

DE OLIVEIRA, TERESINHA MARIA DE MAGALHAES RÉU: SUL AMERICA 

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA 

SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA 

S.A. Vistos etc. A requerida pleiteia o declínio da presente ação à 

JUSTIÇA FEDERAL, sob argumento de que CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

possui interesse na lide em discussão. Desse modo, INTIME-SE as 

requeridas e a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF) para que manifeste no 

prazo de 15 dias, eventual interesse na causa de forma documental, 

demonstrando não só a existência de apólice pública, mas também o 

comprometimento do Fundo de Compensação e de Variações Salariais - 

FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de 

Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA. Encaminhe-se cópia da 

inicial e dos documentos que a instruem. Após, volvam conclusos. 

Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002186-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE VALERIO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

VANIA MENDES DA SILVA (AUTOR(A))

JARED PEREIRA RIBEIRO (AUTOR(A))

ANA NATALIA CARDOSO LANSANA (AUTOR(A))

MARIA ANALIA SOARES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

CELSO MARQUETTI (AUTOR(A))

ADELAIDE DOS SANTOS MORAES (AUTOR(A))

LUSINETE LEMOS MARQUES (AUTOR(A))

MARIA APARECIDA ZANELLI (AUTOR(A))

VIVIANE EVA SANTANA DE CAMPOS (AUTOR(A))

ANTONIA PIRES LAURENTINO (AUTOR(A))

DELCIO JOSE DARIVA (AUTOR(A))

PAULO ARAUJO (AUTOR(A))

ADENIO ALENCASTRO DE SA (AUTOR(A))

MARIA DE LURDES DARIVA (AUTOR(A))

MARIA ESTEVAM DE CARVALHO SOUSA (AUTOR(A))

LUIZ KLEBER CLARENTINO DE SOUSA (AUTOR(A))

DONIZETTI BASTOS DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775-O 

(ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

Nesta data, impulsiono o feito no sentido de intimar as partes para, 

querendo, se manifestar sobre a petição juntada pela Caixa Econômica 

Federal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002186-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE VALERIO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

VANIA MENDES DA SILVA (AUTOR(A))

JARED PEREIRA RIBEIRO (AUTOR(A))

ANA NATALIA CARDOSO LANSANA (AUTOR(A))

MARIA ANALIA SOARES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

CELSO MARQUETTI (AUTOR(A))

ADELAIDE DOS SANTOS MORAES (AUTOR(A))

LUSINETE LEMOS MARQUES (AUTOR(A))

MARIA APARECIDA ZANELLI (AUTOR(A))

VIVIANE EVA SANTANA DE CAMPOS (AUTOR(A))

ANTONIA PIRES LAURENTINO (AUTOR(A))

DELCIO JOSE DARIVA (AUTOR(A))

PAULO ARAUJO (AUTOR(A))

ADENIO ALENCASTRO DE SA (AUTOR(A))

MARIA DE LURDES DARIVA (AUTOR(A))

MARIA ESTEVAM DE CARVALHO SOUSA (AUTOR(A))

LUIZ KLEBER CLARENTINO DE SOUSA (AUTOR(A))

DONIZETTI BASTOS DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775-O 

(ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

Nesta data, impulsiono o feito no sentido de intimar as partes para, 

querendo, se manifestar sobre a petição juntada pela Caixa Econômica 

Federal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0012921-70.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO CELSO BIGNARDI (REQUERENTE)

CLEIDETTE MARIA MACCARI (REQUERENTE)

HERMINIO ANTONIO MACCARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO CELSO BIGNARDI OAB - MT3561-O (ADVOGADO(A))

EDESIO MARTINS DA SILVA OAB - MT9254-O (ADVOGADO(A))

PATRICIA GASPAR NOBREGA OAB - MT6211-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDETTE MARIA MACCARI (REQUERIDO)

REINALDO CELSO BIGNARDI (REQUERIDO)

HERMINIO ANTONIO MACCARI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO CELSO BIGNARDI OAB - MT3561-O (ADVOGADO(A))

EDESIO MARTINS DA SILVA OAB - MT9254-O (ADVOGADO(A))
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CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0012921-70.2009.8.11.0041. 

REQUERENTE: CLEIDETTE MARIA MACCARI, HERMINIO ANTONIO 

MACCARI, REINALDO CELSO BIGNARDI REQUERIDO: REINALDO CELSO 

BIGNARDI, HERMINIO ANTONIO MACCARI, CLEIDETTE MARIA MACCARI 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 

E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por HERMÍNIO 

ANTONIO MACCARI e CLEIDETE MARIA MACCARI em desfavor de 

REINALDO CELSO BIGNARDI, devidamente qualificados nos autos 

alegando, em síntese, que em razão de acidente envolvendo um de seus 

empregados, que fatalmente causou danos à terceiro, foi demandado 

numa ação indenizatória por danos materiais e morais por acidente de 

trânsito, e por isso contratou o requerido para prestação de serviços 

advocatícios, que por sua vez não foram prestados a contento, haja vista 

que além da atuação negligente, não aceitou propostas de acordo e 

causou prejuízo ainda maior. Relata que o requerido não apresentou 

defesa técnica na ação indenizatória e sequer recorreu da sentença, 

agindo com negligência. Noticia que após a sentença, ele orientou o autor 

que transferisse seus bens à terceiros, que assim estaria “resolvido”, 

diante disso foram opostos Embargos de Terceiros patrocinados pelo 

próprio, que foram julgados improcedentes em sua totalidade, e ainda 

condenado ao pagamento de multa por litigância de má fé, além de 

indenização e despesas processuais, causando prejuízo no montante de 

R$ 953.000,00 que busca a condenação, além de indenização por danos 

morais. Com a inicial anexa documentos. Devidamente citado, o requerido 

apresenta Contestação alegando preliminarmente a Ilegitimidade Ativa de 

Cleidete Maria Maccari e carência da ação por impossibilidade jurídica do 

pedido. No mérito, defende que os serviços foram prestados com 

diligencia e presteza, e que os autores não demonstram que pagaram para 

que recorresse da sentença, bem como não demonstram que foram 

orientados a fazer qualquer transferência de bens para outrem, e diante 

da não comprovação de culpa na atuação do advogado e dos fatos 

alegados requer o julgamento improcedente dos pedidos. A parte autora 

impugna a Contestação. Reconvenção apresentada buscando a 

condenação ao pagamento dos honorários acertados e indenização por 

danos morais, foi apresentada em seguida Contestação à Reconvenção. 

Intimadas a especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, 

comparece a parte autora manifestando interesse na realização de 

audiência de Instrução. Realizada Audiência de Instrução e Julgamento, 

foram inquiridas as testemunhas, e resolvidas as questões preliminares da 

lide, sendo excluída da lide a Sr. Cleidete Maria Maccari e rejeitada a 

preliminar de carência da ação. Alegações finais apresentadas pelo autor. 

É o relatório. Decido. Assinala-se que a análise do feito se enquadra na 

hipótese prevista no artigo 12, § 2º, VII, do Código de Processo Civil 

Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: VII - as preferências 

legais e as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça.” 

(Destaquei). Conforme relatado, trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

proposta por HERMÍNIO ANTONIO MACCARI em desfavor de REINALDO 

CELSO BIGNARDI, pretendendo o requerente receber indenização do 

requerido em decorrência de responsabilidade civil resultante de 

prestação de serviços advocatícios defeituoso, quando do patrocínio da 

ação que foi ajuizada contra o autor em virtude de acidente de trânsito 

causado por empregado. Dispõe o art. 186 do Código Civil que aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Por sua vez, o art. 927, do mesmo diploma legal, estabelece o dever de 

reparação. Também, considerando que o objeto do feito trata sobre a 

prestação de serviços advocatícios, entendo incidir as regras do Código 

de Defesa do Consumidor e, em seu art. 14, § 4º, estabelece que a 

responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante 

a verificação de culpa. Por sua vez, o art. 32 do Estatuto da OAB (Lei 

8.906/94), disciplina que o advogado é responsável pelos atos que, no 

exercício profissional, praticar com dolo ou culpa. Nesse contexto, 

sabe-se que, conforme referido en passant, nos termos do disposto no 

art. 32 da Lei n. 8.906/94, por se tratar de uma obrigação tipicamente "de 

meio", os profissionais da advocacia somente poderão ser civilmente 

responsabilizados pelo insucesso na causa deduzida em juízo quando 

restar amplamente comprovado que não se pautaram com diligência ou 

com a melhor técnica processual para obtenção do êxito, hipótese em que 

deverão suportar a imposição da obrigação de reparar os prejuízos 

materiais e os danos morais em favor da parte lesada pelas suas 

condutas desidiosas ou displicentes. É de se ressaltar que a atuação do 

advogado nas causas em que atuar, não é a de obter o êxito da ação em 

favor da parte que for procurador, mas sim de defendê-lo com zelo e 

dedicação, atuando dentro dos limites profissionais, realizando todo o seu 

possível no bom atendimento aos interesses da parte. Não se ignora que a 

"responsabilidade civil do advogado representa o contrapeso à sua 

independência como profissional liberal. A obrigação, para com o seu 

mandante, é no sentido de aplicar toda a sua diligência na condução da 

causa, não se prendendo à obtenção de determinado resultado. O ônus 

da prova, por ser relação de índole nitidamente contratual, recai sobre os 

ombros do causídico, ainda mais considerando que o mandante, como 

leigo, não tem conhecimento jurídico suficiente para sopesar se se houve 

ele com a diligência suficiente na condução da causa" (TJSC, Apelação 

Cível n. 2010.003133-6, de Chapecó, rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, 

da Câmara Especial Regional de Chapecó, j. 27.5.2010). No caso relatado 

nos autos, consta que o requerido não teria defendido o autor conforme 

deveria, tendo apresentado defesa atécnica e deficiente, sendo que 

deixou transcorrer o prazo para a apresentação de recurso e ainda 

causou prejuízo na fase de execução, pois orientou a transferência de 

bens para terceiros para se furtar ao pagamento com a oposição de 

embargos de terceiro, mas foram todos julgados improcedentes, e 

condenado ao pagamento de multa por litigância de má fé, além de 

indenização e despesas processuais. O réu defende que sua atuação foi 

a todo tempo efetivamente diligente e não há nenhuma comprovação de 

agir culposo ou da orientação a passar os bens a terceiros, bem como 

não há comprovante de pagamento dos honorários ajustados, pelo que 

requer a improcedência dos pedidos. Assim, necessário verificar as 

provas contidas nos autos. O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu 

art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato 

constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar 

provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito por aquele postulado, verbis: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I 

- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” 

Compulsando os autos, verifica-se que o requerido efetivamente atuou em 

processos como procurador dos interesses do autor, e realmente não 

atuou com eficiência como diz o autor, isto porque, colhe-se da sentença 

de Indenização por Perdas e Danos o seguinte: “Verifico pela contestação 

de fls. 38/61 dos autos, que o reclamado não contesta as verbas pedidas 

apenas alega já ter pago algumas despesas o que por si só não desnatura 

os pedidos porque não há prova de colidencia de indenização. Pois bem, a 

não impugnação dos valores pressupõe a aceitação dos mesmos na 

forma e modo requeridos”. Com efeito, estabelece o art. 667 do Código 

Civil: “O mandatário é obrigado a aplicar toda sua diligência habitual na 

execução do mandato, e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa 

sua ou daquele a quem substabelecer, sem autorização, poderes que 

devia exercer pessoalmente”. Verifica-se que realmente o requerido não 

apresentou defesa técnica, e não impugnou especificamente os fatos 

trazidos pelo autor naquela demanda.Além disso, verifica-se que o 

mandatário não aceitou diversas propostas de acordo e realmente 

incentivou o autor a passar seus bens para terceiros, a fim de furtar da 

execução contra o requerente e se beneficiando com o ajuizamento de 

novas ações percebendo mais honorários, conforme se vê do depoimento 

dado pela testemunha Sr. Fábio Arthur da Rocha Capilé, que foi 

procurador do autor da Ação de Indenização por Perdas e Danos, in 

verbis: “Olha, eu fui contratado pelo Senhor Delmult, para propor uma 

Ação indenizatória contra o Senhor Hermínio em decorrência de acidente 

de trânsito ocorrido próximo ao Bairro Pedra 90, tendo havido nessa ação 

tentativa de conciliação, onde era o Juiz Dirceu na época, e ele fez 

proposta de acordo, e a gente em decorrências das circunstancias...o 

Juiz fez uma proposta de acordo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e 

a gente estava propenso a aceitar tal valor, ou um sessenta ou setenta 

mil, onde a parte juntamente com o advogado não aceitava, até que o Juiz 

sentenciou...., parece que houve a perca de prazo para recurso de 

Apelação. Um dia eu encontrei com o advogado e no Juizado do Tribunal 

eu falei na possibilidade de fazer um acordo, e ele disse ó, vocês não vão 

levar nada, porque ele não tem nada em nome dele...nós conseguimos 

penhorar vários bens, onde encontramos dificuldades, pois no decorrer 

da execução, o mesmo advogado interpôs cerca de quatro a seis 

Embargos de Terceiros, só que com o mesmo advogado interpôs quatro 
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ou cinco Embargos de Terceiros para pessoas diferentes”. Não só isso, 

verifica-se que a sentença transitou em julgado sem a interposição de 

recurso. Nesse sentido, leciona Sérgio Cavalieri Filho: “Embora contratual, 

não há presunção de culpa nessa espécie de responsabilidade, o que 

importa dizer que a culpa do advogado terá que ser provada. O cliente só 

poderá responsabilizá-lo pelo insucesso da demanda provando ter ele 

obrado com dolo ou culpa. A Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994 (Estatuto 

da Ordem dos Advogados do Brasil), em seu art. 32, é também expressa 

nesse sentido. (...) Mais comuns, tal como em relação aos médicos, são 

os casos de responsabilização do advogado por culpa grave decorrente 

de erros grosseiros, de fato ou de direito, e omissão negligente no 

desempenho do mandato, como, por exemplo, perder o prazo para 

contestar, para recorrer, para fazer o preparo do recurso ou pleitear 

alguma diligência importante.” Ressalto que o fato alegado pelo requerido 

de que não houve o pagamento pelos serviços prestados, não serve para 

justificar sua falta de atuação na causa, sendo que se efetivamente isso 

tivesse ocorrido, deveria ter renunciado aos poderes que lhe foram 

outorgados, com comunicação anterior à parte que estava defendendo, o 

que não fez. Quanto à alegação de que o Sr. Lucilândio da Silva Marques 

(ex-empregado do autor e igualmente condenado na ação) através de 

documento oficial, declarou que o requerido não deveria recorrer da 

sentença, não merece guarida. Não há nos autos nenhuma procuração ou 

qualquer documento apto a demonstrar que o autor autorizou seu 

funcionário a falar por si nos autos, ou dar ordens ao advogado, que foi 

contratado pelo autor e não pelo Sr. Lucilândio. Além disso, a firma 

lançada na procuração estranhamente foi reconhecida como verdadeira 

em 20.07.2009, somente após o ajuizamento desta demanda, o que 

acarreta dúvida sobre sua existência na época dos fatos e mesmo que 

existisse, não exime o requerido de agir, pois não fora contratado pelo Sr. 

Lucilândio. Não fosse isso, a testemunha inquirida na Audiência de 

Instrução e Julgamento, Sr. Wesley Jone de Almeida, foi firme ao confirmar 

que acompanhou o autor no dia que realizou o pagamento do valor dos 

honorários ao requerido, em sua casa. Assim, não havia motivos para que 

não recorresse da sentença, sendo sua conduta desidiosa. É inadmissível 

que tenha perdido o prazo para interpor o recurso, bem como tenha 

apresentado defesa genérica, sem impugnar especificamente os fatos 

alegados. A fim de evitar dúvidas, destaco as ementas abaixo, as quais 

amoldam-se ao caso dos autos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDATOS. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. PROFISSIONAL LIBERAL. ADVOGADO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. ARTS. 14, § 4º E ART. 32, CDC. 

OBRIGAÇÃO DE MEIO. DESÍDIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

AUSÊNCIA DE RENÚNCIA DE PODERES E COMUNICAÇÃO DAS PARTES. 

PERDA DE PRAZO RECURSAL. CONDENAÇÃO PENAL. DEVER DE 

RESTITUIÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATADOS. DANO MORAL 

CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. POR UNANIMIDADE, NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70052431582, Décima 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angelo Maraninchi 

Giannakos, Julgado em 11/09/2013). (TJ-RS - AC: 70052431582 RS, 

Relator: Angelo Maraninchi Giannakos, Data de Julgamento: 11/09/2013, 

Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

01/10/2013). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO. 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA. PERDA DE PRAZO 

RECURSAL. PERDA DE UMA CHANCE CONSIDERADA NÃO 

SIMPLESMENTE PELA IMPOSSÍVEL CERTEZA DO ÊXITO, MAS SIM PELA 

PRÓPRIA NEGLIGÊNCIA FUNDAMENTAL QUANTO AO RECURSO 

INTERPOSTO FORA DO PRAZO. CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO PELOS 

DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE PARTE DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. NEGARAM PROVIMENTO AO 

APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70037457710, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 28/03/2012). Ademais, saliento que caberia 

ao requerido comprovar os motivos pelos quais deixou de atuar com zelo 

e dedicação na defesa do autor, o que não o fez. Dessa forma, entendo 

que restou devidamente comprovado o agir ilícito, o que gera o dever de 

indenizar. Todavia, para o acolhimento da referida tese não basta apenas 

a demonstração por parte do cliente da culpa dos causídicos pela falta de 

conhecimento do recurso interposto, mas há necessidade de se 

comprovar a certeza da possibilidade de acolhimento do seu pleito Nessa 

mesma linha, precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça: “a teoria da 

perda de uma chance (perte d'une chance) visa à responsabilização do 

agente causador não de um dano emergente, tampouco de lucros 

cessantes, mas de algo intermediário entre um e outro, precisamente a 

perda da possibilidade de se buscar posição mais vantajosa que muito 

provavelmente se alcançaria, não fosse o ato ilícito praticado. Nesse 

passo, a perda de uma chance desde que seja razoável, séria e real, e 

não somente fluida ou hipotética é considerada uma lesão às justas 

expectativas frustradas do indivíduo, que, ao perseguir uma posição 

jurídica mais vantajosa, teve o curso normal dos acontecimentos 

interrompidos por ato ilícito de terceiro REsp 1.190.180-RS, 4ª T., j. 

16.11.2010, Rel. Ministro Felipe Salomão.” “no caso de responsabilidade de 

advogados por condutas acoimadas de negligentes, e diante do aspecto 

relativo à incerteza da vantagem não experimentada, as demandas que 

invocam a teoria da perda de uma chance devem ser solucionadas a partir 

de detida análise acerca das reais possibilidades de êxito do postulante, 

eventualmente perdidas em razão da desídia do causídico. Vale dizer, não 

é só o fato de o advogado ter perdido o prazo para a contestação ou 

interposição de recursos, como no caso em apreço, que enseja sua 

automática responsabilização civil com base na teoria da perda de uma 

chance. É absolutamente necessária a ponderação acerca da 

probabilidade que se supõe real, que a parte teoria de se sagrar vitoriosa. 

REsp 993.936-RJ, 4ª T., j. 27.03.2012, Rel. Ministro Felipe Salomão.” Trago 

ainda: “APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSIÇÃO CONTRA SENTENÇA QUE 

JULGOU AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E DANOS 

MATERIAIS IMPROCEDENTE. PERDA DE UMA CHANCE. ATIVIDADE DE 

ADVOGADO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. PATRONO QUE INTERPÔS AGRAVO 

CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL A 

DESTEMPO, ASSIM COMO, NA SEQUENCIA, O AGRAVO REGIMENTAL. 

DESÍDIA QUE NÃO ENSEJA AUTOMATICAMENTE EM DANO INDENIZÁVEL. 

INDENIZAÇÃO POR PERDA DE UMA CHANCE QUE, ENTRETANTO, DEVE 

SER CORROBORADA POR PROVAS DA PROBABILIDADE DE SUCESSO 

COM O RECURSO PERDIDO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS. SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA.” Apelação nº 1057183-49.2013.8.26.0100, 

Rel. Mario A. Silveira; 26ª Câmara Extraordinária de Direito Privado; j. 

10/10/2016. No caso em tela, em que pesem as alegações e as 

demonstrações de agir culposo na condução dos processos, inclusive 

com medidas criminosas de fraude à credores, não restou efetivamente 

demonstrado que se interposto o recurso cabível, o autor teria êxito em 

sua demanda. Não há nos autos prova suficiente ao convencimento de 

que a interposição de recurso, possivelmente daria outros contornos à 

lide, ônus que lhe competia. Sobre o assunto, Sílvio de Salvo Venosa 

disserta: "Na esfera da responsabilidade do advogado, em muitas 

oportunidades vem à baila sua desídia ou retardamento na propositura de 

uma ação judicial; perda do prazo de contestar ou recorrer etc. Nesse 

campo, tem aplicação o que falamos neste volume acerca da denominada 

perda de uma chance. Sob esse prisma, deve haver cuidado ao se 

propiciar a indenização ao cliente ou mandante judicial" (Direito Civil: 

Responsabilidade Civil. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2003. p. 178). Na mesma 

linha, discorre Sérgio Cavalieri Filho: "Aplica-se aqui, com justeza, a teoria 

da 'perda de uma chance', desenvolvida pela doutrina francesa para 

aquelas situações em que o ato ilícito tira da vítima a oportunidade de obter 

uma situação melhor. Caracteriza-se essa perda de uma chance quando, 

em virtude da conduta de outrem, desaparece a probabilidade de um 

evento que possibilita um benefício futuro para a vítima, como deixar de 

obter uma sentença favorável pela omissão do advogado" (Programa de 

Responsabilidade Civil, 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 432). Atinente à 

necessidade de se demonstrar a real probabilidade da chance perdida, o 

professor Rafael Peteffi da Silva leciona: "Assim, uma posição 

representada por várias decisões jurisprudenciais determina que uma das 

condições necessárias para a concessão da reparação é a suficiente 

probabilidade de procedência da demanda perdida em razão da falha 

profissional, ou seja, o caráter por demais aleatório da demanda 

definitivamente perdida por erro do auxiliar de justiça é um entrave à 

caracterização da certeza necessária ao dano reparável [...]. Nota-se 

então, que a simples comprovação da falha do advogado não é suficiente 

para a concessão da reparação, sendo necessária a prova da seriedade 

das chances perdidas" (Responsabilidade civil pela perda de uma chance: 

uma análise do direito comparado e brasileiro. São Paulo: Atlas, 2. ed. 

2009. p. 167), que diante da não comprovação na hipótese, a 

improcedência do pedido relativo à indenização por danos materiais é 

medida acertada a se tomar. Com relação aos danos morais, a pretensão 

indenizatória se fundamenta nos aborrecimentos causados em 

decorrência da frustração do autor ao se decepcionar e “dispor de sua 

boa fé” para o causídico que não agiu corretamente, descumprindo a 
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obrigação que lhe foi contratualmente imposta. Por óbvio que as atitudes 

do requerido causaram forte abalo emocional ao autor, pois, confiou no 

trabalho desenvolvido pelo contratado/requerido, que o causou grandes 

prejuízos tanto materiais quanto moral por sua conduta desidiosa. A 

prática de ato ilícito por parte de advogado contra sua própria clientela, 

aproveitando-se da relação de confiança para causar prejuízos a quem 

lhe contratou na expectativa de ser representado com lealdade e boa-fé, 

importa em séria violação do ordenamento jurídico e dos deveres 

ético-sociais que regem o exercício da advocacia, a extrapolar o simples 

descumprimento contratual e impor o dever de reparação pelos danos 

causados. Passo, então, a apreciar o quantum indenizatório. É notória a 

dificuldade de sua fixação pela inexistência legal de critérios objetivos 

para o seu arbitramento, cabendo ao julgador encontrar balizadores 

mínimos e razoáveis para definição do valor devido e justo à reparação do 

evento danoso suportado pela parte, visando, com isto, amenizar a dor 

experimentada em decorrência do ato praticado e reprovável, bem como 

proporcionando uma compensação, parcial e indireta, pelos males 

sofridos. Por esse enfoque, deve-se ter em mente que a indenização deve 

ser em valor tal que garanta à parte autora uma reparação (se possível) 

pela lesão experimentada, bem como implique, àquele que efetuou a 

conduta reprovável, impacto suficiente para dissuadi-lo na repetição de 

procedimento similar, evidenciando, com isso, o caráter retributivo e 

pedagógico da indenização. Nessa esteira, tenho que as condições 

econômicas e sociais dos envolvidos, as circunstâncias e a repercussão 

do fato, a extensão do dano, assim como a conduta dos agentes devem 

ser perquiridos para a justa dosimetria do valor indenizatório, no intuito de 

evitar o enriquecimento injustificado da parte autora e aplicação de pena 

exacerbada à parte demandada. Nesse sentido, trago da jurisprudência: 

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDATOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. PERDA DE UMA CHANCE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

INOCORRÊNCIA. CASO CONCRETO. DANO MATERIAL. INCERTEZA DO 

RESULTADO. DESCABIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM 

MANTIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. AFASTARAM AS PRELIMINARES, 

DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO DOS RÉUS. (Apelação Cível Nº 70051596500, 

Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angelo 

Maraninchi Giannakos, Julgado em 26/06/2013). APELAÇÃO CÍVEL. 

MANDATOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROFISSIONAL LIBERAL. 

ADVOGADO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. ARTS. 14, § 4º E 

ART. 32, CDC. OBRIGAÇÃO DE MEIO. DESÍDIA NA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA DE PODERES E COMUNICAÇÃO DAS 

PARTES. PERDA DE PRAZO RECURSAL. CONDENAÇÃO PENAL. DEVER 

DE RESTITUIÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATADOS. DANO MORAL 

CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. POR UNANIMIDADE, NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70052431582, Décima 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angelo Maraninchi 

Giannakos, Julgado em 11/09/2013). (TJ-RS - AC: 70052431582 RS, 

Relator: Angelo Maraninchi Giannakos, Data de Julgamento: 11/09/2013, 

Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

01/10/2013) Busca o Reconvinte que o Reconvindo seja compelido a 

realizar o pagamento dos honorários advocatícios ajustados, tendo em 

vista que não comprovou o pagamento e ainda busca o cumprimento de 

obrigações que não foram quitadas. Busca ainda condenação ao 

pagamento de indenização por danos morais. Assevera que a contratação 

dos serviços se deu de forma verbal e não há, portanto, estipulação 

quanto aos honorários advocatícios, requerendo assim seja arbitrado o 

valor dos honorários. Nesse caso, ensina o artigo 22 do Estatuto da 

Advocacia: “Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos 

inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados 

por arbitramento judicial e aos de sucumbência. § 2º Na falta de 

estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento 

judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico 

da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela 

organizada pelo Conselho Seccional da OAB.” Da leitura do dispositivo 

legal, se extrai que o arbitramento tem lugar quando faltar estipulação ou 

acordo entre as partes ou mesmo quando essa estipulação não se deu de 

forma clara, situações que não se amoldam ao caso em tela, contudo, o 

feito não se trata de ação de arbitramento de honorários, não competindo 

a este juízo, neste momento, valorar tal serviço por estar inadequada a via 

eleita. Com relação ao pedido de condenação em danos morais, é sabido 

que para a configuração da responsabilidade civil e, a consequente 

obrigação de indenizar, é imperativa a ocorrência de um dano e que este 

prejuízo tenha sido provocado por uma conduta dolosa ou culposa do 

ofensor, bem como que entre elas esteja o nexo de causalidade. Na 

hipótese, não restou caracterizado nem a conduta, tampouco dano sofrido 

pela reconvinte, de modo que não há como acolher tal pedido. Com relação 

à ação principal, diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e consequentemente 

CONDENO a ré ao pagamento da importância de R$ 40.000,00 (quarenta 

mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., a partir da 

citação. CONDENO, a ré ao pagamento das custas processuais, bem 

como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que 

preceitua o § 2º do art. 85 do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa. Quanto à reconvenção, pelo exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil. 

CONDENO o (s) Reconvinte (s) ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da causa para o (a) reconvindo (s), 

na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá-MT, 18 de Fevereiro de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018806-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN DA CRUZ BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1018806-96.2019.8.11.0041 REQUERENTE: 

SUELEN DA CRUZ BARROS REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 
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MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013046-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON LENNON OLIVEIRA DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013046-35.2020.8.11.0041. AUTOR: 

JOELSON LENNON OLIVEIRA DA CRUZ REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 29/07/2020 às 10:45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

10. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013081-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR TEOBALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

KEEZY MARIA CUNHA BOAVENTURA OAB - MT27702/O 

(ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013081-92.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: LINDOMAR TEOBALDO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 
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requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 30/07/2020 às 11:30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

02. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013269-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA APARECIDA GONCALVES (AUTOR)

A. A. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013269-85.2020.8.11.0041. AUTOR: 

IRACEMA APARECIDA GONCALVES, A. A. D. S. REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 30/07/2020 às 08:15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013235-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINEI MARTINHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013235-13.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: FRANCINEI MARTINHO DA SILVA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, 

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por 

atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, 

ao buscar previamente o protocolo do requerimento administrativo do 

seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal 

da seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 30/07/2020 às 08:00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 
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comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038131-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA IRACEMA BARBOSA FONTINELE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038131-57.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIA IRACEMA BARBOSA FONTINELE REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 30/07/2020 às 09:45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013223-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALBERTINA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013223-96.2020.8.11.0041. AUTOR: 

MARIA ALBERTINA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 30/07/2020 às 11:45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

02. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018413-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. MATERIAIS DE CONSTRUCAO, TRENSPORTE E SERVICOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO PERES BANDEIRA OAB - MT17523-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. P CONSTRUTORA EIRELI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018413-45.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: J. 
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D. MATERIAIS DE CONSTRUCAO, TRENSPORTE E SERVICOS LTDA - ME 

EXECUTADO: E. M. P CONSTRUTORA EIRELI Vistos etc. Apesar de 

devidamente intimada (id. 22521461), a parte executada não adimpliu 

voluntariamente o débito exequendo, e considerando que a ordem de 

preferência da penhora é em dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira (art. 835, I, CPC), e que o art. 854 do 

CPC autoriza a realização do ato sem a ciência prévia do executado, bem 

como o que foi regulamentado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (artigo 512 da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça), defiro o pedido de penhora on-line (id. 2416554) nas contas de 

titularidade da executada, E. M. P CONSTRUTORA EIRELI, (CNPJ nº 

14.811.429/0001-73). Expeço a necessária ordem de bloqueio ao Sistema 

Bacenjud no valor de R$ 13.734,55. Com a resposta da pesquisa 

supracitada, intime-se a parte exequente para se manifestar sobre ela, no 

prazo de cinco dias. Decorrido o prazo e mantendo-se inerte o credor, 

arquive-se o processo com as baixas e anotações devidas, até nova 

manifestação. Cuiabá-MT, 17 de março de 2020. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0003259-19.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON JOSE DA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROSSINI PEREIRA OAB - MT9086-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAMILTON LOBO MENDES (EXECUTADO)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, considerando a portaria CGJ n.º 

142/2019, que regulamentou o cumprimento de mandados judiciais em 

comarca diversa à do juízo de origem, quando se tratar de processo 

eletrônico que tramita no sistema PJE, no âmbito do Poder Judiciário de 

Mato Grosso, impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do oficial de justiça referente a comarca onde o 

mandado será cumprido, no prazo de 05 dias. Cuiabá - MT, 19/03/2020. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011027-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PERFILADOS MULTIACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KASUAL AR EMPREENDIMENTO BOA ESPERANCA SPE LTDA 

(EXECUTADO)

Outros Interessados:

RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS OAB - 015.688.899-84 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011027-56.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

PERFILADOS MULTIACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EXECUTADO: 

KASUAL AR EMPREENDIMENTO BOA ESPERANCA SPE LTDA Vistos etc. 

Cite–se a parte executada para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, 

contado da citação (CPC, art. 829), constando do mandado ordem de 

penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verba essa 

que será reduzida pela metade caso a parte executada efetue o 

pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze), contado, conforme 

o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). Cientifique-se a 

parte devedora de que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito 

da parte exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor 

em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá 

requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 06 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês (CPC, art. 916). Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003849-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON FERNANDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CARVALHO BAUNGART OAB - MT15370-O (ADVOGADO(A))

AMANDA PIRES COSTA OAB - MT18614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003849-56.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

WASHINGTON FERNANDO DA SILVA REU: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA 

SAO JOSE LTDA Vieram os autos conclusos. Verifica-se na manifestação 

ID: 29585819, que a parte autora realizou o pagamento da primeira parcela 

das custas processuais. Assim, DETERMINO que SE CUMPRA 

integralmente a decisão retro (ID: 28643102). Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032397-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA JORGINA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT10092-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032397-28.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIZA JORGINA DE ALMEIDA REU: GISELE LACERDA GENNARI GOMES 

DA SILVA Vistos etc. Considerando que a parte requerida não foi 

devidamente citada, conforme se depreende da Correspondência 

Devolvida (ID. 24797059), REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 30/06/2020 às 09h00min, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 04. CITE-SE a parte requerida nos endereços 

informados pelo autor na Petição (ID: 28558902), nos termos do art. 246, 

inciso II do Novo Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058278-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE FERNANDA DA SILVA (AUTOR(A))

WILLIAN DA SILVA MACHADO (AUTOR(A))

J. V. D. S. M. (AUTOR(A))

ALIF FERNANDO DA SILVA BOTELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA OAB - MT9504-O 

(ADVOGADO(A))

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT14750-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1058278-07.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALICE FERNANDA DA SILVA, J. V. D. S. M., WILLIAN DA SILVA 

MACHADO, ALIF FERNANDO DA SILVA BOTELHO REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Cumpra-se 

incontinenti com a determinação proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça, 

procedendo-se com a intimação da requerida para que proceda com o 

cumprimento da tutela concedida em sede de agravo de instrumento. No 

mais, AGUARDE-SE a realização da audiência de conciliação designada 

nos autos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá- MT. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017470-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUDINEIA PEREIRA DE AMORIM SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ODONTOLOGIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT7182-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017470-28.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: JUDINEIA PEREIRA DE AMORIM SILVA REQUERIDO: 

INSTITUTO DE ODONTOLOGIA LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Indenização Por Danos Morai, Materiais e Estéticos, distribuída por 

JUDINEIA PEREIRA DE AMORIM SILVA em face de ESCOLA DE 

ODONTOLOGIA LTDA ME, ambos devidamente qualificados nos autos. As 

partes foram intimadas para especificar as provas que pretendem 

produzir, conforme se verifica no despacho proferido em ID: 10711121. A 

requerida manifestou o seu interesse na produção de prova pericial 

odontológica (ID: 21562493), e a requente manifestou concordância com a 

realização da pericia (ID. 21366464). Por meio deste, DEFIRO a pericia 

odontológica que foi pleiteada pela requerida, NOMEIO – profissional 

PATRÍCIA VIOLIN JUNQUEIRA, cirurgiã dentista, CRO/SP 57610 (fone: 

11-99223-5366 e 65-99208-6613), para funcionar como perito(a) judicial o 

qual servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso o 

encargo que lhe é conferido (art. 466, CPC). Intimem-se as partes para 

indicarem assistentes e formularem quesitos em 15 (quinze) dias (CPC, 

art. 465, § 1º II e III). Apresentados os quesitos intime-se o(a) Perito(a) 

Judicial para apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) 

dias, intimando-se a parte requerida para depositá-los, no prazo de 10 

(dez) dias, a fim de que o feito possa prosseguir, liberando-se cinquenta 

por cento (50%) nos cinco (05) dias que antecedem o início dos trabalhos 

periciais e os outros cinquenta por cento (50%) nos cinco (05) dias após 

a entrega do laudo pericial nos autos (CPC –art. 465, §4º). Decorrido o 

prazo retro, intime-se o Sr. Perito para que marque dia, hora e local para o 

início dos trabalhos, informando nos autos, o que deverá ser cientificado 

às partes para o acompanhamento. A seguir intime-se o(a) perito(a) a 

apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, 

art. 477, parágrafo primeiro). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá- MT. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010064-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - 

LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIMARCIO NAVES OAB - MT6228-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037-O (ADVOGADO(A))

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT11785-O (ADVOGADO(A))

Israel Asser Eugenio OAB - MT16562-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUERLI BATISTELLO LINO (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010064-48.2020.8.11.0041. AUTOR: 

CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - 

LTDA - EPP REU: QUERLI BATISTELLO LINO Vistos etc. Recebo o presente 

feito pelo procedimento comum. Nos termos do atual Código de Processo 

Civil, designo audiência de conciliação para o dia 06/07/2020 às 12h30min, 

nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL 

DE CONCILIAÇÃO, Sala 02. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014468-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RODRIGUES BARBOZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014468-16.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARIA RODRIGUES BARBOZA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se de Processo em fase 

Cumprimento de Sentença. Vincule-se o valor depositado a este processo. 

Considerando que os valores depositados voluntariamente pela devedora 

abarcam a quantia exigida pela exequente, JULGO satisfeito o pagamento 

da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, Código de 

Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o processo. Determino que seja 

expedido alvará de levantamento da importância depositada nos autos, 

mediante transferência para conta indicada pela parte exequente. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cumpridas as 

determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 809655 Nr: 16140-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO HENRIQUE CARDOSO - 

OAB:7659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCIO HENRIQUE 

PEREIRA CARDOSO, para devolução dos autos nº 

16140-52.2013.811.0041, Protocolo 809655, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Citação

Citação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 0011654-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADIR FARIA IQUEDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIX ASSIS DOS SANTOS OAB - MT252626-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SOARES CARDOSO JUNIOR (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo:  0011654-14.2019.8.11.0041 . 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ADIR FARIA IQUEDA ADMINISTRADOR(A) 
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JUDICIAL: JOSE SOARES CARDOSO JUNIOR Vistos etc. Inicialmente 

associe-se o feito ao processo Nº 0024791-10.2012.811.0041. Trata-se 

de Embargos de Terceiro com Pedido de Antecipação de Tutela, proposto 

por ADIR FARIA IQUEDA em desfavor de JOSÉ SOARES CARDOSO 

JUNIOR, ambos devidamente qualificados nos autos, alegando que é o 

legitimo possuidor do bem penhorado (veículo IVECO/DAILY 70CHDCS, 

Ano 2011, Cor Branco, Placa EGK 3080, Renavam n° 00326378324), tendo 

adquirido o automóvel em 10/04/2013. Sustenta que na data da celebração 

da compra do veículo o mesmo se encontrava financiado e em razão disso 

aguardou a quitação integral da dívida com a instituição financeira, para 

realizar a transferência do automóvel, no entanto, ao se dirigir ao DETRAN, 

o embargante foi informado que o bem havia sido bloqueado por 

determinação judicial, pelo que pugna em sede de tutela antecipada para 

que seja deferida a manutenção da posse do bem penhorado ao 

embargante. Sobre o instituto da tutela, o art. 300 do CPC prescreve os 

requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos: “Art. 300. A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Acerca do tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. 

de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: 

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa 

(antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, 

genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da antecipação de 

tutela é necessária à existência da probabilidade do direito, bem como a 

demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. In casu, a probabilidade do direito, em sede de cognição 

sumária, se verifica configurada, pois em tese o embargante é o atual 

proprietário e possuidor do automóvel desde o ano de 2013, conforme se 

verifica com Contrato de Compra e Venda com firma reconhecida pelo 

Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Alexandrita (id. 28109311). Por 

sua vez o perigo de dano torna-se visível, vez que o embargante é o 

legítimo proprietário do bem que está penhorado, correndo o iminente risco 

de perder o direito de dispor do seu veículo. Além disso, observa-se que 

não há perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, e que a 

medida não causará nenhum prejuízo a parte requerida. Com essas 

considerações, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para determinar a 

manutenção do Embargante na posse do veículo IVECO/DAILY 70CHDCS, 

Ano 2011, Cor Branco, Placa EGK/3080, Renavam n° 00326378324. Por 

fim, cite-se o embargado, na pessoa de seu procurador (CPC, art. 677, § 

3º), para, querendo, ofertar contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

(CPC, art. 679). Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006963-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO ALVES DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT7215-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANO RODRIGUES DANTAS OAB - MT8085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006963-03.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ADELINO ALVES DA COSTA REU: BANCO DO BRASIL SA Visto. Trata-se 

de Ação de Reparação de Danos Materiais proposta por ADELINO ALVES 

DA COSTA em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., onde se discute 

rendimentos e atualizações de valores depositados em conta junto ao réu, 

referentes ao programa PIS/PASEP. Verifica-se que o litígio versa sobre 

rendimentos bancários e operações que não foram realizadas por uma 

instituição financeira depositária, restando evidenciado que seu objeto é 

exclusivamente procedimentos financeiros, que deveriam/poderiam ter 

sido realizados ou foram realizados erroneamente. Sobre a criação e 

competência das varas bancárias, o §1º do art. 1º do Provimento n. 

004/2008/CM, assim dispõe: Deverão tramitar por essas varas 

especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em 

conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de 

crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; 

financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados 

a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e 

as confissões de dívida. Assim, por se tratar de operação bancária, a 

Vara Especializada em Direito Bancário é competente para processar e 

julgar o feito, possuindo elevada experiência acerca de tais 

procedimentos. Nesse sentido, colho o entendimento desta Corte 

Mato-Grossensse: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 

CONTA-CORRENTE - INCIDÊNCIA DO ART. 1º, I, E §§ 2º e 3º, DA 

PORTARIA 004/2008/CM - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. Se a 

matéria em discussão tem conteúdo financeiro, cabe ao Juízo 

Especializado o julgamento. Nas ações de indenização por dano moral, a 

competência da Vara Especializada de Direito Bancário não será afastada 

se o pedido estiver cumulado com outro de natureza tipicamente bancária 

( a r t .  1 º ,  I ,  § 2 º ,  d a  P o r t a r i a  0 0 4 / 2 0 0 8 / C M ) .  ( N .U 

0023110-26.2015.8.11.0000, Rubens de Oliveira Santos Filho, Segunda 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 

25/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015). CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – MATÉRIA AFETA À 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – 

CONFLITO IMPROCEDENTE. A definição da competência da Vara 

Especializada em Direito Bancário, como para qualquer outra 

especializada, faz-se de modo expresso pela discussão de matéria de 

cunho bancário. Se a ação originária visa à consignação da parcela em 

atraso do financiamento imobiliário e a manutenção das demais relações 

contratuais da parte com a instituição financeira, inclusive, movimentação 

de sua conta corrente prevalece à competência especializada, inteligência 

do § 1º do art. 1º, I do Provimento nº 04/2008/CM. (N.U 

0008262-34.2015.8.11.0000, Adilson Polegato de Freitas, Primeira Turma 

De Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/05/2015, 

Publicado no DJE 14/05/2015). Desse modo, conheço a incompetência 

deste juízo e DECLINO, ex officio, a competência jurisdicional para 

conhecer, processar e julgar a presente ação, a uma das Varas 

Especializadas em Direito Bancário desta Capital, para onde determino a 

imediata redistribuição. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007355-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAIZE APARECIDA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007355-40.2020.8.11.0041. AUTOR: LAIZE 

APARECIDA DE SOUZA REU: BANCO DO BRASIL SA Visto. Trata-se de 

Ação de Reparação de Danos Materiais proposta por LAIZE APARECIDA 

DE SOUZA em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., onde se discute 

rendimentos e atualizações de valores depositados em conta junto ao réu, 

referentes ao programa PIS/PASEP. Verifica-se que o litígio versa sobre 

rendimentos bancários e operações que não foram realizadas por uma 

instituição financeira depositária, restando evidenciado que seu objeto é 

exclusivamente procedimentos financeiros, que deveriam/poderiam ter 

sido realizados ou foram realizados erroneamente. Sobre a criação e 

competência das varas bancárias, o §1º do art. 1º do Provimento n. 

004/2008/CM, assim dispõe: Deverão tramitar por essas varas 

especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em 

conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de 

crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; 
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financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados 

a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e 

as confissões de dívida. Assim, por se tratar de operação bancária, a 

Vara Especializada em Direito Bancário é competente para processar e 

julgar o feito, possuindo elevada experiência acerca de tais 

procedimentos. Nesse sentido, colho o entendimento desta Corte 

Mato-Grossensse: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 

CONTA-CORRENTE - INCIDÊNCIA DO ART. 1º, I, E §§ 2º e 3º, DA 

PORTARIA 004/2008/CM - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. Se a 

matéria em discussão tem conteúdo financeiro, cabe ao Juízo 

Especializado o julgamento. Nas ações de indenização por dano moral, a 

competência da Vara Especializada de Direito Bancário não será afastada 

se o pedido estiver cumulado com outro de natureza tipicamente bancária 

( a r t .  1 º ,  I ,  § 2 º ,  d a  P o r t a r i a  0 0 4 / 2 0 0 8 / C M ) .  ( N .U 

0023110-26.2015.8.11.0000, Rubens de Oliveira Santos Filho, Segunda 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 

25/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015). CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – MATÉRIA AFETA À 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – 

CONFLITO IMPROCEDENTE. A definição da competência da Vara 

Especializada em Direito Bancário, como para qualquer outra 

especializada, faz-se de modo expresso pela discussão de matéria de 

cunho bancário. Se a ação originária visa à consignação da parcela em 

atraso do financiamento imobiliário e a manutenção das demais relações 

contratuais da parte com a instituição financeira, inclusive, movimentação 

de sua conta corrente prevalece à competência especializada, inteligência 

do § 1º do art. 1º, I do Provimento nº 04/2008/CM. (N.U 

0008262-34.2015.8.11.0000, Adilson Polegato de Freitas, Primeira Turma 

De Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/05/2015, 

Publicado no DJE 14/05/2015). Desse modo, conheço a incompetência 

deste juízo e DECLINO, ex officio, a competência jurisdicional para 

conhecer, processar e julgar a presente ação, a uma das Varas 

Especializadas em Direito Bancário desta Capital, para onde determino a 

imediata redistribuição. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007176-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE PARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO RODRIGUES DANTAS OAB - MT8085-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT7215-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007176-09.2020.8.11.0041. AUTOR: PEDRO 

HENRIQUE PARA REU: BANCO DO BRASIL SA Visto. Trata-se de Ação de 

Reparação de Danos Materiais proposta por PEDRO HENRIQUE PARA em 

desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., onde se discute rendimentos e 

atualizações de valores depositados em conta junto ao réu, referentes ao 

programa PIS/PASEP. Verifica-se que o litígio versa sobre rendimentos 

bancários e operações que não foram realizadas por uma instituição 

financeira depositária, restando evidenciado que seu objeto é 

exclusivamente procedimentos financeiros, que deveriam/poderiam ter 

sido realizados ou foram realizados erroneamente. Sobre a criação e 

competência das varas bancárias, o §1º do art. 1º do Provimento n. 

004/2008/CM, assim dispõe: Deverão tramitar por essas varas 

especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em 

conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de 

crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; 

financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados 

a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e 

as confissões de dívida. Assim, por se tratar de operação bancária, a 

Vara Especializada em Direito Bancário é competente para processar e 

julgar o feito, possuindo elevada experiência acerca de tais 

procedimentos. Nesse sentido, colho o entendimento desta Corte 

Mato-Grossensse: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 

CONTA-CORRENTE - INCIDÊNCIA DO ART. 1º, I, E §§ 2º e 3º, DA 

PORTARIA 004/2008/CM - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. Se a 

matéria em discussão tem conteúdo financeiro, cabe ao Juízo 

Especializado o julgamento. Nas ações de indenização por dano moral, a 

competência da Vara Especializada de Direito Bancário não será afastada 

se o pedido estiver cumulado com outro de natureza tipicamente bancária 

( a r t .  1 º ,  I ,  § 2 º ,  d a  P o r t a r i a  0 0 4 / 2 0 0 8 / C M ) .  ( N .U 

0023110-26.2015.8.11.0000, Rubens de Oliveira Santos Filho, Segunda 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 

25/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015). CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – MATÉRIA AFETA À 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – 

CONFLITO IMPROCEDENTE. A definição da competência da Vara 

Especializada em Direito Bancário, como para qualquer outra 

especializada, faz-se de modo expresso pela discussão de matéria de 

cunho bancário. Se a ação originária visa à consignação da parcela em 

atraso do financiamento imobiliário e a manutenção das demais relações 

contratuais da parte com a instituição financeira, inclusive, movimentação 

de sua conta corrente prevalece à competência especializada, inteligência 

do § 1º do art. 1º, I do Provimento nº 04/2008/CM. (N.U 

0008262-34.2015.8.11.0000, Adilson Polegato de Freitas, Primeira Turma 

De Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/05/2015, 

Publicado no DJE 14/05/2015). Desse modo, conheço a incompetência 

deste juízo e DECLINO, ex officio, a competência jurisdicional para 

conhecer, processar e julgar a presente ação, a uma das Varas 

Especializadas em Direito Bancário desta Capital, para onde determino a 

imediata redistribuição. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009428-82.2020.8.11.0041. AUTOR: 

WALDEMIR RODRIGUES REU: BANCO DO BRASIL SA Visto. Trata-se de 

Ação de Reparação de Danos Materiais proposta por WALDEMIR 

RODRIGUES em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., onde se discute 

rendimentos e atualizações de valores depositados em conta junto ao réu, 

referentes ao programa PIS/PASEP. Verifica-se que o litígio versa sobre 

rendimentos bancários e operações que não foram realizadas por uma 

instituição financeira depositária, restando evidenciado que seu objeto é 

exclusivamente procedimentos financeiros, que deveriam/poderiam ter 

sido realizados ou foram realizados erroneamente. Sobre a criação e 

competência das varas bancárias, o §1º do art. 1º do Provimento n. 

004/2008/CM, assim dispõe: Deverão tramitar por essas varas 

especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em 

conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de 

crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; 

financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados 

a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e 

as confissões de dívida. Assim, por se tratar de operação bancária, a 

Vara Especializada em Direito Bancário é competente para processar e 

julgar o feito, possuindo elevada experiência acerca de tais 

procedimentos. Nesse sentido, colho o entendimento desta Corte 

Mato-Grossensse: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 

CONTA-CORRENTE - INCIDÊNCIA DO ART. 1º, I, E §§ 2º e 3º, DA 
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PORTARIA 004/2008/CM - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. Se a 

matéria em discussão tem conteúdo financeiro, cabe ao Juízo 

Especializado o julgamento. Nas ações de indenização por dano moral, a 

competência da Vara Especializada de Direito Bancário não será afastada 

se o pedido estiver cumulado com outro de natureza tipicamente bancária 

( a r t .  1 º ,  I ,  § 2 º ,  d a  P o r t a r i a  0 0 4 / 2 0 0 8 / C M ) .  ( N .U 

0023110-26.2015.8.11.0000, Rubens de Oliveira Santos Filho, Segunda 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 

25/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015). CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – MATÉRIA AFETA À 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – 

CONFLITO IMPROCEDENTE. A definição da competência da Vara 

Especializada em Direito Bancário, como para qualquer outra 

especializada, faz-se de modo expresso pela discussão de matéria de 

cunho bancário. Se a ação originária visa à consignação da parcela em 

atraso do financiamento imobiliário e a manutenção das demais relações 

contratuais da parte com a instituição financeira, inclusive, movimentação 

de sua conta corrente prevalece à competência especializada, inteligência 

do § 1º do art. 1º, I do Provimento nº 04/2008/CM. (N.U 

0008262-34.2015.8.11.0000, Adilson Polegato de Freitas, Primeira Turma 

De Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/05/2015, 

Publicado no DJE 14/05/2015). Desse modo, conheço a incompetência 

deste juízo e DECLINO, ex officio, a competência jurisdicional para 

conhecer, processar e julgar a presente ação, a uma das Varas 

Especializadas em Direito Bancário desta Capital, para onde determino a 

imediata redistribuição. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006895-53.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ELIZABETH ADELINA LEITE GOMES REU: BANCO DO BRASIL SA Visto. 

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Materiais proposta por 

ELIZABETH ADELINA LEITE GOMES em desfavor do BANCO DO BRASIL 

S.A., onde se discute rendimentos e atualizações de valores depositados 

em conta junto ao réu, referentes ao programa PIS/PASEP. Verifica-se que 

o litígio versa sobre rendimentos bancários e operações que não foram 

realizadas por uma instituição financeira depositária, restando evidenciado 

que seu objeto é exclusivamente procedimentos financeiros, que 

deveriam/poderiam ter sido realizados ou foram realizados erroneamente. 

Sobre a criação e competência das varas bancárias, o §1º do art. 1º do 

Provimento n. 004/2008/CM, assim dispõe: Deverão tramitar por essas 

varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de 

crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; 

cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; 

financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados 

a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e 

as confissões de dívida. Assim, por se tratar de operação bancária, a 

Vara Especializada em Direito Bancário é competente para processar e 

julgar o feito, possuindo elevada experiência acerca de tais 

procedimentos. Nesse sentido, colho o entendimento desta Corte 

Mato-Grossensse: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 

CONTA-CORRENTE - INCIDÊNCIA DO ART. 1º, I, E §§ 2º e 3º, DA 

PORTARIA 004/2008/CM - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. Se a 

matéria em discussão tem conteúdo financeiro, cabe ao Juízo 

Especializado o julgamento. Nas ações de indenização por dano moral, a 

competência da Vara Especializada de Direito Bancário não será afastada 

se o pedido estiver cumulado com outro de natureza tipicamente bancária 

( a r t .  1 º ,  I ,  § 2 º ,  d a  P o r t a r i a  0 0 4 / 2 0 0 8 / C M ) .  ( N .U 

0023110-26.2015.8.11.0000, Rubens de Oliveira Santos Filho, Segunda 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 

25/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015). CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – MATÉRIA AFETA À 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – 

CONFLITO IMPROCEDENTE. A definição da competência da Vara 

Especializada em Direito Bancário, como para qualquer outra 

especializada, faz-se de modo expresso pela discussão de matéria de 

cunho bancário. Se a ação originária visa à consignação da parcela em 

atraso do financiamento imobiliário e a manutenção das demais relações 

contratuais da parte com a instituição financeira, inclusive, movimentação 

de sua conta corrente prevalece à competência especializada, inteligência 

do § 1º do art. 1º, I do Provimento nº 04/2008/CM. (N.U 

0008262-34.2015.8.11.0000, Adilson Polegato de Freitas, Primeira Turma 

De Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/05/2015, 

Publicado no DJE 14/05/2015). Desse modo, conheço a incompetência 

deste juízo e DECLINO, ex officio, a competência jurisdicional para 

conhecer, processar e julgar a presente ação, a uma das Varas 

Especializadas em Direito Bancário desta Capital, para onde determino a 

imediata redistribuição. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003899-82.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ALCIDES LIMA REU: BANCO DO BRASIL SA Visto. Trata-se de Ação de 

Reparação de Danos Materiais proposta ALCIDES LIMA em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A., onde se discute rendimentos e atualizações de 

valores depositados em conta junto ao réu, referentes ao programa 

PIS/PASEP. Verifica-se que o litígio versa sobre rendimentos bancários e 

operações que não foram realizadas por uma instituição financeira 

depositária, restando evidenciado que seu objeto é exclusivamente 

procedimentos financeiros, que deveriam/poderiam ter sido realizados ou 

foram realizados erroneamente. Sobre a criação e competência das varas 

bancárias, o §1º do art. 1º do Provimento n. 004/2008/CM, assim dispõe: 

Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações 

oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; 

arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; 

descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; 

seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias 

como as notas promissórias e as confissões de dívida. Assim, por se 

tratar de operação bancária, a Vara Especializada em Direito Bancário é 

competente para processar e julgar o feito, possuindo elevada experiência 

acerca de tais procedimentos. Nesse sentido, colho o entendimento desta 

Corte Mato-Grossensse: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 

CONTA-CORRENTE - INCIDÊNCIA DO ART. 1º, I, E §§ 2º e 3º, DA 

PORTARIA 004/2008/CM - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. Se a 

matéria em discussão tem conteúdo financeiro, cabe ao Juízo 

Especializado o julgamento. Nas ações de indenização por dano moral, a 

competência da Vara Especializada de Direito Bancário não será afastada 

se o pedido estiver cumulado com outro de natureza tipicamente bancária 

( a r t .  1 º ,  I ,  § 2 º ,  d a  P o r t a r i a  0 0 4 / 2 0 0 8 / C M ) .  ( N .U 

0023110-26.2015.8.11.0000, Rubens de Oliveira Santos Filho, Segunda 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 

25/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015). CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – MATÉRIA AFETA À 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – 
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CONFLITO IMPROCEDENTE. A definição da competência da Vara 

Especializada em Direito Bancário, como para qualquer outra 

especializada, faz-se de modo expresso pela discussão de matéria de 

cunho bancário. Se a ação originária visa à consignação da parcela em 

atraso do financiamento imobiliário e a manutenção das demais relações 

contratuais da parte com a instituição financeira, inclusive, movimentação 

de sua conta corrente prevalece à competência especializada, inteligência 

do § 1º do art. 1º, I do Provimento nº 04/2008/CM. (N.U 

0008262-34.2015.8.11.0000, Adilson Polegato de Freitas, Primeira Turma 

De Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/05/2015, 

Publicado no DJE 14/05/2015). Desse modo, conheço a incompetência 

deste juízo e DECLINO, ex officio, a competência jurisdicional para 

conhecer, processar e julgar a presente ação, a uma das Varas 

Especializadas em Direito Bancário desta Capital, para onde determino a 

imediata redistribuição. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010155-41.2020.8.11.0041. AUTOR: 

GELDOMIRA PIRES DE MIRANDA MUTRAN REU: BANCO DO BRASIL SA 

Visto. Trata-se de Ação de Reparação de Danos Materiais proposta por 

GELDOMIRA PIRES DE MIRANDA MUTRAN em desfavor do BANCO DO 

BRASIL S.A., onde se discute rendimentos e atualizações de valores 

depositados em conta junto ao réu, referentes ao programa PIS/PASEP. 

Verifica-se que o litígio versa sobre rendimentos bancários e operações 

que não foram realizadas por uma instituição financeira depositária, 

restando evidenciado que seu objeto é exclusivamente procedimentos 

financeiros, que deveriam/poderiam ter sido realizados ou foram 

realizados erroneamente. Sobre a criação e competência das varas 

bancárias, o §1º do art. 1º do Provimento n. 004/2008/CM, assim dispõe: 

Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações 

oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; 

arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; 

descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; 

seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias 

como as notas promissórias e as confissões de dívida. Assim, por se 

tratar de operação bancária, a Vara Especializada em Direito Bancário é 

competente para processar e julgar o feito, possuindo elevada experiência 

acerca de tais procedimentos. Nesse sentido, colho o entendimento desta 

Corte Mato-Grossensse: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 

CONTA-CORRENTE - INCIDÊNCIA DO ART. 1º, I, E §§ 2º e 3º, DA 

PORTARIA 004/2008/CM - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. Se a 

matéria em discussão tem conteúdo financeiro, cabe ao Juízo 

Especializado o julgamento. Nas ações de indenização por dano moral, a 

competência da Vara Especializada de Direito Bancário não será afastada 

se o pedido estiver cumulado com outro de natureza tipicamente bancária 

( a r t .  1 º ,  I ,  § 2 º ,  d a  P o r t a r i a  0 0 4 / 2 0 0 8 / C M ) .  ( N .U 

0023110-26.2015.8.11.0000, Rubens de Oliveira Santos Filho, Segunda 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 

25/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015). CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – MATÉRIA AFETA À 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – 

CONFLITO IMPROCEDENTE. A definição da competência da Vara 

Especializada em Direito Bancário, como para qualquer outra 

especializada, faz-se de modo expresso pela discussão de matéria de 

cunho bancário. Se a ação originária visa à consignação da parcela em 

atraso do financiamento imobiliário e a manutenção das demais relações 

contratuais da parte com a instituição financeira, inclusive, movimentação 

de sua conta corrente prevalece à competência especializada, inteligência 

do § 1º do art. 1º, I do Provimento nº 04/2008/CM. (N.U 

0008262-34.2015.8.11.0000, Adilson Polegato de Freitas, Primeira Turma 

De Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/05/2015, 

Publicado no DJE 14/05/2015). Desse modo, conheço a incompetência 

deste juízo e DECLINO, ex officio, a competência jurisdicional para 

conhecer, processar e julgar a presente ação, a uma das Varas 

Especializadas em Direito Bancário desta Capital, para onde determino a 

imediata redistribuição. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1054982-74.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO REGINALDO GALDINO DELGADO REU: BANCO DO BRASIL SA 

Visto. Trata-se de Ação de Reparação de Danos Materiais proposta 

ANTONIO REGINALDO GALDINO DELGADO em desfavor do BANCO DO 

BRASIL S.A., onde se discute rendimentos e atualizações de valores 

depositados em conta junto ao réu, referentes ao programa PIS/PASEP. 

Verifica-se que o litígio versa sobre rendimentos bancários e operações 

que não foram realizadas por uma instituição financeira depositária, 

restando evidenciado que seu objeto é exclusivamente procedimentos 

financeiros, que deveriam/poderiam ter sido realizados ou foram 

realizados erroneamente. Sobre a criação e competência das varas 

bancárias, o §1º do art. 1º do Provimento n. 004/2008/CM, assim dispõe: 

Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações 

oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; 

arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; 

descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; 

seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias 

como as notas promissórias e as confissões de dívida. Assim, por se 

tratar de operação bancária, a Vara Especializada em Direito Bancário é 

competente para processar e julgar o feito, possuindo elevada experiência 

acerca de tais procedimentos. Nesse sentido, colho o entendimento desta 

Corte Mato-Grossensse: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 

CONTA-CORRENTE - INCIDÊNCIA DO ART. 1º, I, E §§ 2º e 3º, DA 

PORTARIA 004/2008/CM - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. Se a 

matéria em discussão tem conteúdo financeiro, cabe ao Juízo 

Especializado o julgamento. Nas ações de indenização por dano moral, a 

competência da Vara Especializada de Direito Bancário não será afastada 

se o pedido estiver cumulado com outro de natureza tipicamente bancária 

( a r t .  1 º ,  I ,  § 2 º ,  d a  P o r t a r i a  0 0 4 / 2 0 0 8 / C M ) .  ( N .U 

0023110-26.2015.8.11.0000, Rubens de Oliveira Santos Filho, Segunda 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 

25/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015). CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – MATÉRIA AFETA À 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – 

CONFLITO IMPROCEDENTE. A definição da competência da Vara 

Especializada em Direito Bancário, como para qualquer outra 

especializada, faz-se de modo expresso pela discussão de matéria de 

cunho bancário. Se a ação originária visa à consignação da parcela em 

atraso do financiamento imobiliário e a manutenção das demais relações 

contratuais da parte com a instituição financeira, inclusive, movimentação 

de sua conta corrente prevalece à competência especializada, inteligência 

do § 1º do art. 1º, I do Provimento nº 04/2008/CM. (N.U 

0008262-34.2015.8.11.0000, Adilson Polegato de Freitas, Primeira Turma 

De Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/05/2015, 

Publicado no DJE 14/05/2015). Desse modo, conheço a incompetência 

deste juízo e DECLINO, ex officio, a competência jurisdicional para 
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conhecer, processar e julgar a presente ação, a uma das Varas 

Especializadas em Direito Bancário desta Capital, para onde determino a 

imediata redistribuição. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012724-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AVANI RODRIGUES DE OLIVEIRA FERRAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012724-15.2020.8.11.0041. AUTOR: AVANI 

RODRIGUES DE OLIVEIRA FERRAZ REU: BANCO DO BRASIL SA Visto. 

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Materiais proposta por AVANI 

RODRIGUES DE OLIVEIRA em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., onde 

se discute rendimentos e atualizações de valores depositados em conta 

junto ao réu, referentes ao programa PIS/PASEP. Verifica-se que o litígio 

versa sobre rendimentos bancários e operações que não foram 

realizadas por uma instituição financeira depositária, restando evidenciado 

que seu objeto é exclusivamente procedimentos financeiros, que 

deveriam/poderiam ter sido realizados ou foram realizados erroneamente. 

Sobre a criação e competência das varas bancárias, o §1º do art. 1º do 

Provimento n. 004/2008/CM, assim dispõe: Deverão tramitar por essas 

varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de 

crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; 

cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; 

financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados 

a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e 

as confissões de dívida. Assim, por se tratar de operação bancária, a 

Vara Especializada em Direito Bancário é competente para processar e 

julgar o feito, possuindo elevada experiência acerca de tais 

procedimentos. Nesse sentido, colho o entendimento desta Corte 

Mato-Grossensse: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 

CONTA-CORRENTE - INCIDÊNCIA DO ART. 1º, I, E §§ 2º e 3º, DA 

PORTARIA 004/2008/CM - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. Se a 

matéria em discussão tem conteúdo financeiro, cabe ao Juízo 

Especializado o julgamento. Nas ações de indenização por dano moral, a 

competência da Vara Especializada de Direito Bancário não será afastada 

se o pedido estiver cumulado com outro de natureza tipicamente bancária 

( a r t .  1 º ,  I ,  § 2 º ,  d a  P o r t a r i a  0 0 4 / 2 0 0 8 / C M ) .  ( N .U 

0023110-26.2015.8.11.0000, Rubens de Oliveira Santos Filho, Segunda 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 

25/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015). CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – MATÉRIA AFETA À 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – 

CONFLITO IMPROCEDENTE. A definição da competência da Vara 

Especializada em Direito Bancário, como para qualquer outra 

especializada, faz-se de modo expresso pela discussão de matéria de 

cunho bancário. Se a ação originária visa à consignação da parcela em 

atraso do financiamento imobiliário e a manutenção das demais relações 

contratuais da parte com a instituição financeira, inclusive, movimentação 

de sua conta corrente prevalece à competência especializada, inteligência 

do § 1º do art. 1º, I do Provimento nº 04/2008/CM. (N.U 

0008262-34.2015.8.11.0000, Adilson Polegato de Freitas, Primeira Turma 

De Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/05/2015, 

Publicado no DJE 14/05/2015). Desse modo, conheço a incompetência 

deste juízo e DECLINO, ex officio, a competência jurisdicional para 

conhecer, processar e julgar a presente ação, a uma das Varas 

Especializadas em Direito Bancário desta Capital, para onde determino a 

imediata redistribuição. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007869-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007869-90.2020.8.11.0041. AUTOR: 

GILSON JOSE DE OLIVEIRA REU: BANCO DO BRASIL SA Visto. Trata-se 

de Ação de Reparação de Danos Materiais proposta por GILSON JOSE DE 

OLIVEIRA em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., onde se discute 

rendimentos e atualizações de valores depositados em conta junto ao réu, 

referentes ao programa PIS/PASEP. Verifica-se que o litígio versa sobre 

rendimentos bancários e operações que não foram realizadas por uma 

instituição financeira depositária, restando evidenciado que seu objeto é 

exclusivamente procedimentos financeiros, que deveriam/poderiam ter 

sido realizados ou foram realizados erroneamente. Sobre a criação e 

competência das varas bancárias, o §1º do art. 1º do Provimento n. 

004/2008/CM, assim dispõe: Deverão tramitar por essas varas 

especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em 

conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de 

crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; 

financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados 

a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e 

as confissões de dívida. Assim, por se tratar de operação bancária, a 

Vara Especializada em Direito Bancário é competente para processar e 

julgar o feito, possuindo elevada experiência acerca de tais 

procedimentos. Nesse sentido, colho o entendimento desta Corte 

Mato-Grossensse: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 

CONTA-CORRENTE - INCIDÊNCIA DO ART. 1º, I, E §§ 2º e 3º, DA 

PORTARIA 004/2008/CM - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. Se a 

matéria em discussão tem conteúdo financeiro, cabe ao Juízo 

Especializado o julgamento. Nas ações de indenização por dano moral, a 

competência da Vara Especializada de Direito Bancário não será afastada 

se o pedido estiver cumulado com outro de natureza tipicamente bancária 

( a r t .  1 º ,  I ,  § 2 º ,  d a  P o r t a r i a  0 0 4 / 2 0 0 8 / C M ) .  ( N .U 

0023110-26.2015.8.11.0000, Rubens de Oliveira Santos Filho, Segunda 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 

25/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015). CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – MATÉRIA AFETA À 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – 

CONFLITO IMPROCEDENTE. A definição da competência da Vara 

Especializada em Direito Bancário, como para qualquer outra 

especializada, faz-se de modo expresso pela discussão de matéria de 

cunho bancário. Se a ação originária visa à consignação da parcela em 

atraso do financiamento imobiliário e a manutenção das demais relações 

contratuais da parte com a instituição financeira, inclusive, movimentação 

de sua conta corrente prevalece à competência especializada, inteligência 

do § 1º do art. 1º, I do Provimento nº 04/2008/CM. (N.U 

0008262-34.2015.8.11.0000, Adilson Polegato de Freitas, Primeira Turma 

De Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/05/2015, 

Publicado no DJE 14/05/2015). Desse modo, conheço a incompetência 

deste juízo e DECLINO, ex officio, a competência jurisdicional para 

conhecer, processar e julgar a presente ação, a uma das Varas 

Especializadas em Direito Bancário desta Capital, para onde determino a 

imediata redistribuição. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008344-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CLEIA AIRES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)
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Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008344-46.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

SILVIA CLEIA AIRES FERREIRA REU: BANCO DO BRASIL SA Visto. 

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Materiais proposta por SILVIA 

CLEIA AIRES FERREIRA em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., onde se 

discute rendimentos e atualizações de valores depositados em conta junto 

ao réu, referentes ao programa PIS/PASEP. Verifica-se que o litígio versa 

sobre rendimentos bancários e operações que não foram realizadas por 

uma instituição financeira depositária, restando evidenciado que seu 

objeto é exclusivamente procedimentos f inanceiros, que 

deveriam/poderiam ter sido realizados ou foram realizados erroneamente. 

Sobre a criação e competência das varas bancárias, o §1º do art. 1º do 

Provimento n. 004/2008/CM, assim dispõe: Deverão tramitar por essas 

varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de 

crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; 

cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; 

financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados 

a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e 

as confissões de dívida. Assim, por se tratar de operação bancária, a 

Vara Especializada em Direito Bancário é competente para processar e 

julgar o feito, possuindo elevada experiência acerca de tais 

procedimentos. Nesse sentido, colho o entendimento desta Corte 

Mato-Grossensse: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 

CONTA-CORRENTE - INCIDÊNCIA DO ART. 1º, I, E §§ 2º e 3º, DA 

PORTARIA 004/2008/CM - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. Se a 

matéria em discussão tem conteúdo financeiro, cabe ao Juízo 

Especializado o julgamento. Nas ações de indenização por dano moral, a 

competência da Vara Especializada de Direito Bancário não será afastada 

se o pedido estiver cumulado com outro de natureza tipicamente bancária 

( a r t .  1 º ,  I ,  § 2 º ,  d a  P o r t a r i a  0 0 4 / 2 0 0 8 / C M ) .  ( N .U 

0023110-26.2015.8.11.0000, Rubens de Oliveira Santos Filho, Segunda 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 

25/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015). CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – MATÉRIA AFETA À 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – 

CONFLITO IMPROCEDENTE. A definição da competência da Vara 

Especializada em Direito Bancário, como para qualquer outra 

especializada, faz-se de modo expresso pela discussão de matéria de 

cunho bancário. Se a ação originária visa à consignação da parcela em 

atraso do financiamento imobiliário e a manutenção das demais relações 

contratuais da parte com a instituição financeira, inclusive, movimentação 

de sua conta corrente prevalece à competência especializada, inteligência 

do § 1º do art. 1º, I do Provimento nº 04/2008/CM. (N.U 

0008262-34.2015.8.11.0000, Adilson Polegato de Freitas, Primeira Turma 

De Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/05/2015, 

Publicado no DJE 14/05/2015). Desse modo, conheço a incompetência 

deste juízo e DECLINO, ex officio, a competência jurisdicional para 

conhecer, processar e julgar a presente ação, a uma das Varas 

Especializadas em Direito Bancário desta Capital, para onde determino a 

imediata redistribuição. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010323-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010323-43.2020.8.11.0041. AUTOR: MARIA 

DO CARMO LIMA REU: BANCO DO BRASIL SA Visto. Trata-se de Ação de 

Reparação de Danos Materiais proposta por MARIA DO CARMO LIMA em 

desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., onde se discute rendimentos e 

atualizações de valores depositados em conta junto ao réu, referentes ao 

programa PIS/PASEP. Verifica-se que o litígio versa sobre rendimentos 

bancários e operações que não foram realizadas por uma instituição 

financeira depositária, restando evidenciado que seu objeto é 

exclusivamente procedimentos financeiros, que deveriam/poderiam ter 

sido realizados ou foram realizados erroneamente. Sobre a criação e 

competência das varas bancárias, o §1º do art. 1º do Provimento n. 

004/2008/CM, assim dispõe: Deverão tramitar por essas varas 

especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em 

conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de 

crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; 

financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados 

a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e 

as confissões de dívida. Assim, por se tratar de operação bancária, a 

Vara Especializada em Direito Bancário é competente para processar e 

julgar o feito, possuindo elevada experiência acerca de tais 

procedimentos. Nesse sentido, colho o entendimento desta Corte 

Mato-Grossensse: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 

CONTA-CORRENTE - INCIDÊNCIA DO ART. 1º, I, E §§ 2º e 3º, DA 

PORTARIA 004/2008/CM - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. Se a 

matéria em discussão tem conteúdo financeiro, cabe ao Juízo 

Especializado o julgamento. Nas ações de indenização por dano moral, a 

competência da Vara Especializada de Direito Bancário não será afastada 

se o pedido estiver cumulado com outro de natureza tipicamente bancária 

( a r t .  1 º ,  I ,  § 2 º ,  d a  P o r t a r i a  0 0 4 / 2 0 0 8 / C M ) .  ( N .U 

0023110-26.2015.8.11.0000, Rubens de Oliveira Santos Filho, Segunda 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 

25/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015). CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – MATÉRIA AFETA À 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – 

CONFLITO IMPROCEDENTE. A definição da competência da Vara 

Especializada em Direito Bancário, como para qualquer outra 

especializada, faz-se de modo expresso pela discussão de matéria de 

cunho bancário. Se a ação originária visa à consignação da parcela em 

atraso do financiamento imobiliário e a manutenção das demais relações 

contratuais da parte com a instituição financeira, inclusive, movimentação 

de sua conta corrente prevalece à competência especializada, inteligência 

do § 1º do art. 1º, I do Provimento nº 04/2008/CM. (N.U 

0008262-34.2015.8.11.0000, Adilson Polegato de Freitas, Primeira Turma 

De Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/05/2015, 

Publicado no DJE 14/05/2015). Desse modo, conheço a incompetência 

deste juízo e DECLINO, ex officio, a competência jurisdicional para 

conhecer, processar e julgar a presente ação, a uma das Varas 

Especializadas em Direito Bancário desta Capital, para onde determino a 

imediata redistribuição. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal
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Processo Número: 1005006-64.2020.8.11.0041
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BANCO DO BRASIL SA (REU)
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SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005006-64.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSANGELA ROSA PIRES COSTA REU: BANCO DO BRASIL SA Visto. 

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Materiais proposta por 

ROSANGELA ROSA PIRES COSTA em desfavor do BANCO DO BRASIL 

S.A., onde se discute rendimentos e atualizações de valores depositados 

em conta junto ao réu, referentes ao programa PIS/PASEP. Verifica-se que 

o litígio versa sobre rendimentos bancários e operações que não foram 

realizadas por uma instituição financeira depositária, restando evidenciado 
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que seu objeto é exclusivamente procedimentos financeiros, que 

deveriam/poderiam ter sido realizados ou foram realizados erroneamente. 

Sobre a criação e competência das varas bancárias, o §1º do art. 1º do 

Provimento n. 004/2008/CM, assim dispõe: Deverão tramitar por essas 

varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de 

crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; 

cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; 

financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados 

a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e 

as confissões de dívida. Assim, por se tratar de operação bancária, a 

Vara Especializada em Direito Bancário é competente para processar e 

julgar o feito, possuindo elevada experiência acerca de tais 

procedimentos. Nesse sentido, colho o entendimento desta Corte 

Mato-Grossensse: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 

CONTA-CORRENTE - INCIDÊNCIA DO ART. 1º, I, E §§ 2º e 3º, DA 

PORTARIA 004/2008/CM - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. Se a 

matéria em discussão tem conteúdo financeiro, cabe ao Juízo 

Especializado o julgamento. Nas ações de indenização por dano moral, a 

competência da Vara Especializada de Direito Bancário não será afastada 

se o pedido estiver cumulado com outro de natureza tipicamente bancária 

( a r t .  1 º ,  I ,  § 2 º ,  d a  P o r t a r i a  0 0 4 / 2 0 0 8 / C M ) .  ( N .U 

0023110-26.2015.8.11.0000, Rubens de Oliveira Santos Filho, Segunda 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 

25/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015). CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – MATÉRIA AFETA À 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – 

CONFLITO IMPROCEDENTE. A definição da competência da Vara 

Especializada em Direito Bancário, como para qualquer outra 

especializada, faz-se de modo expresso pela discussão de matéria de 

cunho bancário. Se a ação originária visa à consignação da parcela em 

atraso do financiamento imobiliário e a manutenção das demais relações 

contratuais da parte com a instituição financeira, inclusive, movimentação 

de sua conta corrente prevalece à competência especializada, inteligência 

do § 1º do art. 1º, I do Provimento nº 04/2008/CM. (N.U 

0008262-34.2015.8.11.0000, Adilson Polegato de Freitas, Primeira Turma 

De Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/05/2015, 

Publicado no DJE 14/05/2015). Desse modo, conheço a incompetência 

deste juízo e DECLINO, ex officio, a competência jurisdicional para 

conhecer, processar e julgar a presente ação, a uma das Varas 

Especializadas em Direito Bancário desta Capital, para onde determino a 

imediata redistribuição. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004728-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN GUSTAVO MUNIZ ROMEIRO (AUTOR(A))

ANGELA CALDEIRA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004728-63.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANGELA CALDEIRA BATISTA, LUAN GUSTAVO MUNIZ ROMEIRO REU: 

ITAU SEGUROS S/A Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a 

parte requerente pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo que 

se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. 

Nesse seguimento, de acordo com o Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, 

datado em 17 de Abril de 2019, redigido pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, Excelentíssimo Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha, recomenda-se que o (a) juiz (a) “por meio de sua assessoria, 

atente-se à importância da conferência minuciosa da arrecadação das 

guias no PJe. Esta ação é de extrema relevância para otimização e 

minoração no impacto da arrecadação do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso.” Assim, sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar 

atentamente se houve o recolhimento das custas pertinentes, e, havendo 

pedido de assistência judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de 

eventual manifestação da parte contrária, proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Todavia, a cópia do holerite, 

como dito, é insuficiente para a comprovação da hipossuficiência, já que 

não significa que essa seja a sua única renda, mesmo porque não trouxe 

qualquer outro documento que corrobore com essa alegação, como 

extratos de movimentação bancária, cópia de declaração de imposto de 

renda, entre outros, não havendo mínima demonstração segura e 

convincente de que a parte realmente não possui capacidade econômica, 

não em termos de iliquidez, que o capacite a arrostar os custos 

financeiros do processo judicial que ora ajuíza. Deste modo, não restou 

demonstrada a incapacidade financeira da autora, conforme determina o 

inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. O STJ manteve decisão do juízo a quo em 

caso análogo, negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de 

comprovação de hipossuficiência pelo requerente, vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO 

ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO 

ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com 

o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de 

presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, 

o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência 

judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas 

razões para crer que o requerente não se encontra no estado de 

miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS 

FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte 

jurídico que lastreou o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos 

e provas produzidas nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que 

ensejaram esse entendimento exigiria reapreciação da situação fática, o 

que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do 

Superior Tribunal de Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma 

clara e suficiente a controvérsia apresentada, lançando fundamentação 

jurídica sólida para o desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da 

pretensão do recorrente, o que está longe de significar negativa de 

prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no 

AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Além disso, o salário 

recebido pelo requerente, conforme o Holerite (ID. 29107886), até prova 

em contrário, são suficientes para o pagamento das custas processuais, 

posto que, sua remuneração é superior ao valor recebido pela maioria dos 

trabalhadores brasileiros. Nesse sentido, o entendimento do Eg. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso em recente julgado: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA– DECLARAÇÃO DE POBREZA E OUTROS DOCUMENTOS – 

INDEFERIMENTO – INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme o inciso LXXIV 

do art. 5º da Constituição Federal o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Na 

hipótese, não ficou demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas 

processuais, eis que os rendimentos da Agravante, embora não sejam 

elevadíssimos, são suficientes para o pagamento das custas processuais 

que, em relação ao valor em discussão não se mostra significativo a 

justificar o deferimento da gratuidade.” (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

84501/2016 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA CAPITAL. RELATOR Marcio 

Aparecido Guedes. 16/11/2016). Grifo nosso. Insta salientar que, o 
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acesso do autor a justiça não restará prejudicado pelo indeferimento da 

assistência judiciaria gratuita, visto que, o mesmo poderá requerer o 

parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, §6° do NCPC 

e art. 468, §6° e §° do CNGC. Com fundamento no exposto, INDEFIRO o 

pedido de Justiça Gratuita postulado pela parte autora. Intime-se a parte 

autora, para recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo 

único do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011597-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO LOPES GODOY OAB - MS14422-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI CAETANA MOREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011597-42.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MRV ENGENHARIA EXECUTADO: SUELI CAETANA MOREIRA Vistos etc. 

Verifica-se que a ação foi distribuída sem o devido recolhimento das 

custas do Estado de Mato Grosso, sendo assim DETERMINO a intimação 

do requerente, na pessoa de seu procurador para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, recolher e/ou apresentar a guia de custas/taxas judiciarias 

devidamente pagas, sob as penas da lei, conforme Artigo 2º, Parágrafo 

Único da Portaria 844/2018-PRES do TJ-MT. Após, conclusos. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046516-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA FRANCISQUINI OAB - MT18351-O (ADVOGADO(A))

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT7993-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIC - MARKETING INTEGRACAO E CULTURA LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1046516-91.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD REU: 

MIC - MARKETING INTEGRACAO E CULTURA LTDA - EPP Vistos etc. 

Vieram os autos conclusos para a análise do petitório de ID. 29260391, 

por meio do qual a autora requer a retificação do polo passivo da ação. 

Considerando que a requerida não foi devidamente citada, conforme a 

correspondência devolvida de ID. 30155656, RECEBO a emenda inicial 

constante ao ID. 29260391, o que faço para DETERMINAR a retificação do 

polo passivo da demanda, com a exclusão da empresa MIC – MARKETING 

INTEGRAÇÃO E CULTURA LTDA – EPP e inclusão de CARLOS HENRIQUE 

LOUREIRO GRANJA, DANIEL NISHIZAKI, MARCIA CONSUELO DE ALMEIDA 

e LEONARDO GODOES LOUREIRO JUNIOR, conforme indicado no petitório 

supramencionado. No mais, CUMPRA-SE incontinenti com a determinação 

proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça, procedendo-se com a intimação 

dos requeridos para que procedam com o cumprimento da tutela 

concedida em sede de agravo de instrumento. COMUNIQUE-SE o eminente 

relator acerca da emenda à inicial constante nos autos. Além disso, vez 

que a parte requerida não foi citada até o presente momento, REDESIGNO 

a audiência de conciliação para o dia 07/07/2020 às 12h00min, a ser 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 06. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá- MT. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012483-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERMAX LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO MENDES BARRIL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012483-41.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

EVERMAX LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA EXECUTADO: 

LUIS FERNANDO MENDES BARRIL Vistos etc. Verifica-se que a ação foi 

distribuída sem o devido recolhimento das custas do Estado de Mato 

Grosso, sendo assim DETERMINO a intimação do requerente, na pessoa 

de seu procurador para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher e/ou 

apresentar a guia de custas/taxas judiciarias devidamente pagas, sob as 

penas da lei, conforme Artigo 2º, Parágrafo Único da Portaria 

844/2018-PRES do TJ-MT. Após, conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT,. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012624-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683-O 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA OAB - MT22669-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA LUZ GONCALVES 70478105100 (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012624-60.2020.8.11.0041. AUTOR: 

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA REU: MARIA DA LUZ 

GONCALVES 70478105100 Vistos etc. Verifica-se que a ação foi 

distribuída sem o devido recolhimento das custas do Estado de Mato 

Grosso, sendo assim DETERMINO a intimação do requerente, na pessoa 

de seu procurador para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher e/ou 

apresentar a guia de custas/taxas judiciarias devidamente pagas, sob as 

penas da lei, conforme Artigo 2º, Parágrafo Único da Portaria 

844/2018-PRES do TJ-MT. Após, conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012650-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HANDBOOK STORE CONFECCOES LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DORSI PEREIRA OAB - SP206649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEIA SILVA ALMEIDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012650-58.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 
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HANDBOOK STORE CONFECCOES LTDA. EXECUTADO: CLAUDINEIA 

SILVA ALMEIDA - ME Vistos etc. Verifica-se que a ação foi distribuída 

sem o devido recolhimento das custas do Estado de Mato Grosso, sendo 

assim DETERMINO a intimação do requerente, na pessoa de seu 

procurador para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher e/ou apresentar a 

guia de custas/taxas judiciarias devidamente pagas, sob as penas da lei, 

conforme Artigo 2º, Parágrafo Único da Portaria 844/2018-PRES do TJ-MT. 

Após, conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1057480-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOMEDES PEREIRA DE MOURA (REQUERENTE)

IVANIR REZENDE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON AMARAL ROSA OAB - MT26045-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON SOARES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1057480-46.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

DIOMEDES PEREIRA DE MOURA, IVANIR REZENDE DE LIMA REQUERIDO: 

ROBSON SOARES DOS SANTOS Vistos etc. Vieram os autos conclusos 

para a análise do petitório de ID. 29070782, por meio do qual os autores 

requerem a emenda à inicial para a retificação do valor da causa, visto 

que o montante informado inicialmente não condiz com o proveito 

econômico perseguido. Sendo assim, PROCEDA-SE a Secretaria Judicial 

com a retificação do valor da causa, para que passe a constar o valor de 

R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), conforme indicado. No 

mais, analisando os autos, verifica-se que a parte requerente interpôs 

Agravo de Instrumento nº 1001862-11.2020.8.11.0000 perante o Egrégio 

Tribunal de Mato Grosso, em virtude de decisão deste juízo que indeferiu a 

assistência judiciária gratuita, conforme ID. 29152731, denota-se que em 

sede de agravo foi oportunizado prazo para a comprovação da alega 

hipossuficiência. Sendo assim, DETERMINO a intimação da parte autora 

para que no prazo de 15 (quinze) dias, colacione aos autos 

documentação hábil a corroborar com a alegada hipossuficiência 

econômica, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo acima 

mencionado, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012837-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012837-66.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS REU: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Verifica-se 

que a ação foi distribuída sem o devido recolhimento das custas do Estado 

de Mato Grosso, sendo assim DETERMINO a intimação do requerente, na 

pessoa de seu procurador para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher 

e/ou apresentar a guia de custas/taxas judiciarias devidamente pagas, 

sob as penas da lei, conforme Artigo 2º, Parágrafo Único da Portaria 

844/2018-PRES do TJ-MT. Após, conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1012589-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZETE JENSEN LINHARES FUMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO VINHA BITTAR OAB - MT14370-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELLY PATRICIA DE PAULA (REU)

SIMONE PRADO DE CARVALHO (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012589-03.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

SUZETE JENSEN LINHARES FUMES REU: GISELLY PATRICIA DE PAULA, 

SIMONE PRADO DE CARVALHO Vistos etc. Verifica-se que a ação foi 

distribuída sem o devido recolhimento das custas do Estado de Mato 

Grosso, sendo assim DETERMINO a intimação do requerente, na pessoa 

de seu procurador para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher e/ou 

apresentar a guia de custas/taxas judiciarias devidamente pagas, sob as 

penas da lei, conforme Artigo 2º, Parágrafo Único da Portaria 

844/2018-PRES do TJ-MT. Após, conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002237-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE JOVIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA RODRIGUES BRAGA OAB - MT16438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002237-83.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CRISTIANE JOVIO REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Cumpra-se incontinenti a decisão superior 

proferida no Agravo de Instrumento de nº 1001937-50.2020.811.0000 pelo 

Eg, Tribunal de Justiça de Mato Grosso. DETERMINO a suspensão da 

decisão de ID. 28216032, no que tange a determinação do depósito judicial 

imposto à parte autora. No mais, AGUARDE-SE a realização da audiência 

de conciliação designada nos autos. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009500-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE SOUZA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA REGINA RIBEIRO DA COSTA CAMPOS OAB - MT14103-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 

(REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009500-69.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUZIA DE SOUZA RIBEIRO REU: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS 

FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, por atender 

os requisitos legais (artigo 98, CPC). Com base no artigo 71 da Lei 

10.741/03 e 1.048 do Novo Código de Processo Civil, CONCEDO a 

prioridade de tramitação à parte autora por ter mais de 60 (sessenta) anos 

de idade. Trata-se de Ação Revisional de Mensalidade de Plano de Saúde 

cumulada com Declaratória de Cláusula Abusiva e Pedido de Tutela de 

Urgência proposta por LUZIA DE SOUZA RIBEIRO em desfavor de CAIXA 

DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO BRASIL, ambos 

devidamente qualificados nos autos, em que alega que aderiu ao plano de 
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saúde ofertado pela ré em 25/01/1998. E que em razão de ser maior de 60 

(sessenta) anos, a reclamada vêm reajustando o valor das mensalidades 

em percentuais superiores aos que são autorizados pela ANS. Aduz 

ainda, que na clausula 20ª do Contrato de Adesão que foi estabelecido 

entre as partes, prevê que a variação terá como base a tabela FIPE saúde, 

o que não vêm ocorrendo, levando em consideração que o ajuste cobrado 

pelo plano de saúde é 15,87% (quinze vírgula oitenta e sete por cento) e o 

índice da FIPE 6% (seis por cento), além de que, a tabela da ANS 

estabelece um teto máximo de 7,5% (sete vírgula cinco por cento). Por tais 

motivos, pugna em sede de antecipação de tutela para que a requerida se 

abstenha de realizar reajustes com valores superiores aos estabelecidos 

na tabela FIPE saúde, bem como seja fixada a mensalidade do plano de 

saúde no valor de R$ 1.300,19 (um mil e trezentos reais e dezenove 

centavos). Imprescindível destacar que a concessão da tutela de 

urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A 

Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Verifica-se não ser 

possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, 

pois se sabe que os índices fixados pela ANS se aplicam aos planos de 

saúde individuais/familiares e não aos coletivos, como no caso presente. 

A propósito: “APELAÇÃO CIVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO 

REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REAJUSTE 

ANUAL DA MENSALIDADE. PLANO COLETIVO. AUSÊNCIA DE 

ABUSIVIDADE. 1. Cerceamento de defesa inocorrente. Matéria 

exclusivamente de direito. Desnecessidade de perícia atuarial. 2. Não se 

mostra abusivo o reajuste anual dos planos de saúde coletivo em 

percentual superior ao fixado pela ANS aos planos de saúde individual ou 

familiar, pois a agência reguladora não define teto para os planos 

coletivos. Em se tratando de contrato coletivo, o reajuste deve ser 

comunicado à ANS. Resolução Normativa 156/2007 da Diretoria Colegiada 

da ANS e Instrução Normativa 13/2006 da Diretoria de Normas e 

Habilitação dos Produtos da ANS. PRELIMINAR DESACOLHIDA E RECURSO 

DESPROVIDO”. (TJ-RS - AC: 70078280880 RS, Relator: Isabel Dias 

Almeida, Data de Julgamento: 26/09/2018, Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 01/10/2018). Negritei. Ademais, se 

trata de matéria que demanda prova técnica atuarial para apurar se o 

reajuste aplicado pela ré está ou não abusivo. Nesse contexto, ausentes 

os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência formulado pela autora. No mais, verifica-se 

que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, 

inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Para afastar qualquer dúvida quanto à 

aplicação do CDC ao contrato em análise, confira-se a Súmula 608 do STJ: 

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de 

saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Assim, 

considerando a potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do 

CDC), a verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade do 

requerente em relação à requerida, principalmente quanto a produção das 

provas, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Nos termos do atual Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação para o dia 06/07/2020 às 11h00min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013259-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. ANTHONY BOM - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR GONCALVES BENITES OAB - MT12035-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBRELATO S.A. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS (EXECUTADO)

LIBRENORTE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVERALDO JOAO FERREIRA OAB - 064.166.409-53 (PROCURADOR)

MAURI NASCIMENTO OAB - SC5938 (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS LOPES OAB - 175.660.377-49 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013259-12.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

W. ANTHONY BOM - ME EXECUTADO: LIBRELATO S.A. IMPLEMENTOS 

RODOVIARIOS, LIBRENORTE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA 

PROCURADOR: EVERALDO JOAO FERREIRA, LUIZ CARLOS LOPES 

Vistos etc. Os autos vieram conclusos para análise da petição 

apresentada por LIBRELATO S.A. IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS (id. 

23660329), por meio da qual alega que insatisfeito com o decisório de id. 

19652964 interpôs embargos de declaração, todavia, perante o processo 

principal, que é físico. Por tais razões, requer-se seja recebido e 

considerado tempestivo os Embargos de Declaração, bem como sejam os 

mesmos julgados e acatados, a fim de sanar as omissões essenciais nele 

apontadas. Como se infere dos autos, trata-se de cumprimento provisória 

de sentença em que o embargante protocolou a petição dos embargos de 

declaração perante o processo principal ao invés da presente lide, apesar 

da decisão embargada ter sido proferida nestes autos, o que caracteriza 

erro grosseiro, ainda que dentro do prazo. Assim sendo, tem-se que o 

recurso interposto contra a decisão de id. 19652964 é intempestivo, 

porquanto a decisão embargada foi proferida em 25.04.2019, sendo que a 

intimação pela Nota de Expediente se deu em 06 de maio de 2019 – por 

meio do Diário da Justiça Eletrônico nº 10486. Logo, o primeiro dia do 

cômputo do prazo de cinco dias úteis ocorreu em 07.05.2019 (terça-feira), 

terminando em 13/05/2019 (segunda-feira). Desse modo, intempestivo o 

recurso interposto no dia 09/09/2019 (id. 23663250). Ante o exposto, NÃO 

CONHEÇO dos embargos de declaração por serem intempestivos, com 

apoio no art. 1.023 do CPC. Inexistindo qualquer óbice no presente feito e 

tendo transcorrido o prazo para cumprir voluntariamente o decisório de id. 

19652964, FIXO multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), que 

incidirá a partir da intimação desta decisão até o fiel cumprimento da ordem 

judicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de março de 2020. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1050176-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CEDRO - CENTRO DE DOCUMENTACAO E RADIOLOGIA ODONTOLOGICA - 

S/S LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LOPES CICHETTO OAB - SP244936 (ADVOGADO(A))

LORIESSE MARIA SIQUEIRA BUENO SILVA OAB - SP389676 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RADIODOCC CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO OAB - MT17563-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1050176-93.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CEDRO - CENTRO DE DOCUMENTACAO E RADIOLOGIA ODONTOLOGICA - 

S/S LTDA. REU: RADIODOCC CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA 

LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer Cumulada 

com Danos Morais por Uso Indevido da Marca c/c Pedido de Tutela Liminar 

proposta por RADIOC – CEDRO – CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E 

RADIOLOGIA ODONTOLOGOGICA – S/S LTDA – EPP em face de RADIOCC 

CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA – ME, ambas 

devidamente qualificadas nos autos, onde a parte autora alega que é 

titular de registro e pedidos de registro da marca “RADIODOC” e que tomou 

conhecimento que a requerida se utiliza do termo para fins comercias 

prestando os mesmos serviços. Na data de 13/11/2019 foi proferida a 

Decisão Interlocutória que deferiu a medida liminar pleiteada pela 

requerente, determinando a empresa requerida a se abster de utilizar o 

nome COMERCIAL/MARCA da requerente no prazo de 30 (trinta) dias. A 

requerida foi citada em 07/01/2020 conforme certidão do oficial de justiça 

(ID: 27802161), e em 12/03/2020 se manifestou (ID: 30474070) nos autos, 

postulando a reconsideração da decisão que deferiu a tutela antecipada 

de urgência (ID: 25960090). Sabe-se que para insurgência contra decisão 

judicial só há uma via possível, o recurso (afastada, aqui, discussões 

acerca das ações mandamentais constitucionais contra decisões 

judiciais). Tanto que eventual “pedido de reconsideração” não interrompe o 

prazo recursal, consoante esmagadora manifestação dos Tribunais 

Superiores. Neste norte, já decidiu o Egrégio STJ: “PROCESSUAL CIVIL. 

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO 

PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. ART. 545, DO 

CPC. ART. 258 DO RISTJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO 

CONHECIDO. I- Consoante entendimento deste Superior Tribunal de 

Justiça, o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou 

interromper os prazos recursais. Precedentes. II - Escoado o prazo legal 

para interposição do agravo interno, impõe-se não conhecê-lo, em face da 

ausência de requisito indispensável para sua apreciação. Precedentes. III- 

Agravo interno não conhecido.” (AgRg no Ag 653.139/SP, Rel. Ministro 

GILSON DIPP) Destaquei. Todavia, não menos certa é a adoção, nos meios 

forenses, de tal expediente, objetivando a modificação de decisão judicial, 

ainda mais concedida sem a oitiva da parte postulante. Insta salientar que 

o deferimento da tutela de urgência é condicionado aos pressupostos que 

são estabelecidos pelo art. 300 do NCPC, sendo a probabilidade do direito 

(fumus boni iuris) e o perigo de dano ao resultado útil do processo 

(periculum in mora). Na hipótese, considerando o contraditório inicial 

instalado, reanalisando o caso presente, e levando em consideração os 

argumentos trazidos à baila pelo requerido, é notória a 

ausência/inexistência do perigo de dano ao resultado útil do processo 

(periculum in mora), posto que, o local de atuação da empresa requerente 

é o interior do estado de São Paulo, na cidade de Assis, e a empresa 

requerida é uma empresa local, que se encontra estabelecida a pelo 

menos 24 (vinte quatro) anos no mercado, antes mesmo da reclamante 

registrar o referido nome comercial/marca que é objeto deste feito. A par 

disso, diante dos argumentos e documentos atrelados em sede de 

reconsideração, ao menos em cognição primária, dão conta da distância 

entre as cidades em que as referidas empresas atuam, bem como do 

tempo de instalação da requerida na localidade, e somada a diferenciação 

entre as logomarcas, o que afasta o perigo de lesão/confusão aos 

consumidores, mesmo que as duas exerçam a mesma atividade 

empresarial, assim, a medida que se impõe é a revogação da tutela de 

urgência deferida anteriormente. Diante de todo o exposto, com base no 

art. 296 do NCPC e com os fundamentos apresentados acima, REVOGO a 

medida liminar concedida constante na Decisão Retro ID: 25960090. 

Intime-se. Cuiabá, 19 de março de 2020. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013009-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

ADRIANO AVILA DORILEO OAB - 697.659.441-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013009-08.2020.8.11.0041. AUTOR(A): L. 

F. D. REPRESENTANTE: ADRIANO AVILA DORILEO REU: UNIMED 

CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Visto etc. Inicialmente, 

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por 

atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Recebo o feito pelo 

procedimento comum. LUÍSA FERREIRA DORILEO representada por seu 

genitor ADRIANO AVILA DORILEO propôs a presente Ação de 

Conhecimento c/c Pedido de Tutela de Urgência em desfavor de UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, alegando que a autora 

nasceu em 23/10/2013 e no parto sofreu uma lesão acometendo-a uma 

paralisia, que compromete o movimento do braço e mão direita, 

denominada como lesão do Plexo Braquial Direito, e que o médico 

ortopedista que lhe acompanha entendeu ser necessário à realização de 

fisioterapia método Bobath, Estimulação Neuroevolutiva, Terapia 

Ocupacional Método Bobath e Natação, contudo a requerida se recusou a 

fornecer os tratamentos referidos, pois não são métodos obrigatórios, 

consequentemente não possuem cobertura pelo plano de saúde, pelo que 

requer seja a requerida obrigada a arcar com a integralidade do tratamento 

multidisciplinar indicado pelo médico, sendo: Fisioterapia Método Bobath 

Avançada, Estimulação Neuroevolutiva, Terapia Ocupacional Método 

Bobath e Natação. A tutela jurisdicional almejada pelo requerente se traduz 

na concretização do direito à saúde, sendo este direito material 

doutrinariamente classificado como direito fundamental de segunda 

geração, pelo qual se exige uma prestação positiva do Estado no que se 

refere aos direitos sociais (direito ao trabalho, à educação, à saúde, etc.). 

Vale ressaltar que o caput do art. 5° da CF/88 estabelece como garantia 

fundamental a inviolabilidade do direito à vida, aí compreendido o direito à 

saúde, razão pela qual este último encontra-se albergado dentre as 

normas autoexecutáveis previstas no § 1° do art. 5° da Carta Política. 

Noutro turno, a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou 

antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do 

artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses 

pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Verifica-se que a existência de relação jurídica entre as 

partes restou demonstrada conforme podemos observar no Cartão do 

Plano de Saúde que foi juntado aos autos (ID: 30474372), a par disto, o 

relatório que foi prescrito pela terapeuta ocupacional Juliana Araujo de 

Souza, corrobora com o que foi alegado pela parte autora, informando que 

a mesma necessita dar continuidade ao tratamento (ID: 30474358), assim, 

ao menos em sede de cognição sumária, resta configurada a 

probabilidade do direito. Entendo que o caso da autora também é de 

urgência, vez que tais limitações poderão prejudicar o avanço até então 

obtido, assim, a negativa, neste momento de cognição sumária, importa em 
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flagrante violação ao direito fundamental à saúde, à vida e ao princípio 

fundamental da dignidade da pessoa humana, já que impede o pleno 

restabelecimento da saúde da autora, sem contar que a limitação de 

sessões é abusiva. Sabe-se que cabe ao profissional da saúde, 

competente para aferir os problemas da autora, a escolha do tratamento, 

situação que deve se sobrepor a quaisquer outras considerações, assim 

é irrelevante a justificativa da negativa da requerida de que o tratamento 

indicado não esta incluso no rol da ANS, vez que o referido rol possui 

natureza de diretriz e constitui referência básica aos operadores de 

planos de saúde, portanto, não tem força para limitar direitos estipulados 

contratualmente, tratando-se de rol meramente exemplificativo. Nesse 

sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

– PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO 

MÉDICO PRESCRITO - CRIANÇA – AUTISMO –LISTA DE PROCEDIMENTOS 

DA ANS – ROL EXEMPLIFICATIVO – PRECEDENTES DO STJ 

–NECESSIDADE E PERIGO DE DANO AO PACIENTE - DEMONSTRAÇÃO –– 

REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL NÃO 

PREENCHIDOS - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. “É inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir 

tratamento médico voltado à cura de doença prevista no contrato sob o 

argumento de não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol 

é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao 

consumidor. (AgInt no REsp 1724233/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 10/09/2019) 

(destaquei) Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso 

de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, 

faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do 

mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio 

de dano grave ou de difícil reparação.” (TJMT, Agravo de Instrumento 

Número Único : 1011802-34.2019.8.11.0000, Relator: Des(a). Jose Zuquim 

Nogueira, data da Publicado Acórdão 09/10/2019). Negritei. E mais: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITOÀ 

SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CRIANÇA 

PORTADORA DE AUTISMO. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE 

FONOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. 

IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Afigura-se nula a cláusula do 

contrato de seguro-saúde que limita o número de sessões terapêuticas ao 

segurado acometido de doença cujo tratamento encontra-se coberto pela 

avença, ainda que este seja por prazo indefinido, porquanto a 

impossibilidade de prever a duração de um tratamento médico é inerente 

ao próprio objeto da avença. 2. As limitações de cobertura médica, ainda 

que pactuadas adesivamente no contrato de assistência à saúde, não 

podem subsistir ante as hipóteses em que a continuidade do tratamento 

faz-se imperiosa e eficaz para o restabelecimento da saúde do 

beneficiário do plano. 3. A Resolução n.º 338/2014 da ANS, ao 

estabelecer o limite mínimo de 48 (quarenta e oito) sessões anuais de 

fonoterapia e 40 (quarenta) de terapia ocupacional aos beneficiários dos 

planos de saúde, não o fez para isentar as operadoras do dever de 

manter o tratamento dos segurados que venham a demandar sua 

continuidade em razão de debilidade severa que compromete sua 

aprendizagem, linguagem e comportamento. 4. Agravo de instrumento 

improvido”. (TJMA, AI 0219882014 MA, Primeira Câmara Cível, Relator 

Kleber Costa Carvalho, julgado em 18/12/2014). Negritei. Tem-se, ainda, 

que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si 

é apenas provisório e, mesmo em caso de a autora perder a demanda, 

não causará danos à parte Ré, já que poderá obter ressarcimento 

financeiro. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3º do artigo 300 

do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, com amparo no 

artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela provisória 

urgente, para DETERMINAR a REQUERIDA a FORNECER/CUSTEAR 

integralmente o tratamento multidisciplinar conforme orientação médica, 

sendo FISIOTERAPIA MÉTODO BOBATH, TERAPIA OCUPACIONAL 

MÉTODO BOBATH e ESTIMULAÇÃO NEUROEVOLUTIVA, sob pena de 

multa. No mais, DESIGNO o dia 07/07/2020, às 13h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizado na Central de Conciliação desta Capital, sala 

06. INTIME-SE a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, 

§ 3º). CITE-SE E INTIME-SE a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Intime-se. Cumpra-se com a urgência necessária. Cuiabá, 19 

de março de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012371-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO CANAA EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012371-72.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA EXECUTADO: 

SUPERMERCADO CANAA EIRELI Vistos etc., Trata-se de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial distribuído por NORTE SUL REAL 

DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA em desfavor de SUPERMERCADO 

CANAA EIRELI. Inicialmente, insta salientar que foi juntado aos autos o 

comprovante do recolhimento das custas processuais, conforme ID: 

30391458. O autor alega que é credor do réu no importe de R$ 25.785,61 

(vinte e cinco mil, setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e um 

centavos), valor referente contrato de confissão de dívida. Explana que, a 

requerida está realizando a venda de bens de seu patrimônio, e que a 

mesma tem uma extensa lista de registro de inadimplência. Por todo o 

exposto, pugna pelo deferimento da tutela antecipada para determinar o 

arresto de bens através de carta precatória à comarca de Primavera do 

Leste. As tutelas em si, sofreram diversas alterações e inovações 

trazidas pelo Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de 

março de 2015). O novo diploma substituiu a sistemática do processo 

cautelar e da tutela antecipada (antigo CPC, artigo 273), dedicando um 

Título a chamada “Tutela Provisória” (CPC, artigos 294 a 311), 

comportando as espécies “Tutela de urgência” e “Tutela de Evidência”. 

Segundo vaticina Cassio Scarpinella Bueno: “A concessão da Tutela 

Provisória de Urgência pressupõe: a) probabilidade do direito e b) perigo 

de dano ou o risco do resultado útil do processo (art. 300, caput). O 

magistrado pode exigir prestação de caução dos danos a serem 

suportados pelo requerido, ressalvada, expressamente, a situação do 

hipossuficiente economicamente (art. 300, § 1º)”. (BUENO, Cassio 

Scarpinella. Novo Código de Processo Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 

2015. p.24). No caso dos autos, não constato o preenchimento dos 

requisitos para concessão da liminar, primordialmente porque a parte 

autora não apresentou qualquer documento capaz de comprovar suas 

alegações e, muito embora o termo de confissão de dívida colacionada 

aos autos (ID: 30196224), demonstre a existência de débitos em nome da 

requerida, tal fato, por si só, não é capaz de comprovar a insolvência da 

parte. Veja-se que não se conhece o patrimônio da parte requerida e, por 

isso, não é possível, com a cognição própria ao momento, afirmar que está 

insolvente apenas por conta dos débitos indicados nos aludidos 

documentos. Depois, não fora indicada qualquer atitude da requerida que 

importaria em ameaça à dilapidação de seu patrimônio. Nesse sentido: 

“CAUTELAR DE ARRESTO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERE A 

MEDIDA. ADEQUAÇÃO. NÃO OBSERVÃNCIA DOS REQUISITOS PARA 

SUA CONCESSÃO. ARTIGOS 813 C/C 814 DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. Não se justifica a concessão da medida cautelar de arresto quando 

o credor não demonstra satisfatoriamente a insolvência do devedor, não 

bastando para tanto a mera indicação de algumas pendências financeiras 

anotadas nos cadastros de restrição ao crédito, especialmente quando 

consta que a maioria dos débitos está sendo adimplida nos vencimentos. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”. (TJ-PR 

8793748 PR 879374-8 (Acórdão), Relator: Edgard Fernando Barbosa, Data 

de Julgamento: 18/07/2012, 14ª Câmara Cível) (Grifo nosso) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. PRETENSÃO DE 

GARANTIA DE BENS PARA FUTURA EXECUÇÃO DE TÍTULO 
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EXTRAJUDICIAL. LIMINAR. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA 

DE PROTESTO DE TÍTULOS E APONTAMENTOS EM CADASTROS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. INCONSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS 

CONCRETAS QUANTO À INSOLVÊNCIA DA DEVEDORA, OCULTAÇÃO DE 

BENS OU DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO, A PONTO DE FRUSTRAR 

FRAUDULENTAMENTE O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS 

PERANTE OS CREDORES. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 813, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO CONFIGURADAS. DECISÃO MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO”. (TJPR – Agravo de Instrumento nº 550224-5, 

14ª Câmara Cível, Rel. Des. Laertes Ferreira Gomes) (Grifo nosso) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Pedido de 

concessão de tutela de urgência de arresto parcialmente deferido para tão 

somente "determinar seja incluída a restrição para transferência dos 

veículos registrados em nome dos executados" – Requeridos não citados 

– Arresto cautelar é medida excepcional, cabível somente nos casos em 

que se constatam fortes indícios de insolvência iminente ou tentativa de 

dilapidação de patrimônio mediante artifício fraudulento - Anotações de 

protestos em cartórios de títulos, participação em processos judiciais e 

correlatos gravames em veículos dos requeridos não têm o condão de, 

isoladamente, atestar a insolvência dos executados – Número elevado de 

devedores solidários milita contra a alegação de 'periculum' – Ausência de 

risco imediato ao resultado da execução – Recurso desprovido. (TJ-SP 

20510544420188260000 SP 2051054-44.2018.8.26.0000, Relator: Jonize 

Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 03/05/2018, 24ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 04/05/2018) Posto isto, por ausência de 

comprovação das alegações elencadas pelo requerente, indefiro o arresto 

em sede liminar. Assim, em conformidade com a redação dada ao artigo 

829 do Código de Processo Civil, determino que o executado seja citado 

para, no prazo de 03 (três) dias, contados a partir da citação, efetuar o 

pagamento da dívida. Não efetuado o pagamento, munido da segunda via 

do mandado, o Sr. Oficial de Justiça deverá proceder de imediato à 

penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado, sendo que a 

intimação far-se-á na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, será 

intimado pessoalmente. Não sendo o executado localizado para ser citado, 

deverá o Sr. Oficial de Justiça proceder ao arresto de tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, sendo que, nos 10 (dez) dias 

seguintes à efetivação do arresto, o Sr. Oficial de Justiça deverá procurar 

a parte devedora duas vezes em dias distintos; não o encontrando, 

certificará o ocorrido, citando-a por hora certa, nos termos do artigo 830, 

§1º, do CPC. Por fim, em respeito ao disposto no art. 827 do Código de 

Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do 

valor da dívida, sendo que no caso de integral pagamento no prazo de 03 

(três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade. Expeça-se o 

necessário. Cuiabá-MT, 19 de março de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal
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Processo Número: 1008772-28.2020.8.11.0041
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ELIZANGELA APARECIDA INACIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YAM EVANGELISTA CHAGA OAB - MT26808/O (ADVOGADO(A))

LEONARDO DO PRADO GAMA OAB - MT26127/O (ADVOGADO(A))

BIANCA DO PRADO PINTO OAB - MT27131/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008772-28.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELIZANGELA APARECIDA INACIO DA SILVA REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto etc. Trata-se de Ação 

Anulatória de Débito Danos Morais com Tutela de Urgência ajuizada por 

ELIZANGELA APARECIDA INÁCIO DA SILVA em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, afirmando que é 

usuária dos serviços prestados pela ré e que recebeu cobrança emitida 

pela mesma, referente a suposto consumo recuperado, do qual discorda. 

Requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a ré 

a se abster de suspender o fornecimento do serviço e de inserir o nome 

da parte autora nos cadastros dos inadimplentes. Em 06/03/2020, foi 

proferida a decisão interlocutória constante no ID: 29973224, na qual 

determinava a intimação da requerente para que juntasse aos autos a 

Carta Cliente e uma cópia das Faturas debatidas neste feito. No dia 

12/03/2020, a autora se manifestou como observado pelo ID: 30227376, 

trazendo a baila uma foto das Faturas contestadas, bem como um aviso 

via SMS informando a inadimplência da reclamante. Imprescindível 

destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou 

antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do 

artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses 

pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Na hipótese, em sede de cognição sumária, percebe-se a 

probabilidade do direito, pois se verifica pelo documento de Id. 30228052 

que a ré emitiu 02 (duas) faturas cobrando o suposto consumo 

recuperado e diversos encargos, ambas com vencimento em 30/08/2019, 

nos valores de R$ 1.031,87 (um mil e trinta e um reais e oitenta e sete 

centavos) e R$ 1.008,90 (um mil e oito reais e noventa centavos), ou seja, 

débito pretérito, situação que obriga a autora a tal pagamento, entretanto, 

a mesma ajuizou a presente demanda para discutir a legalidade da dívida. 

Por outro lado, é notória a urgência do pedido, vez que o corte no 

fornecimento de energia elétrica acarreta excessivos prejuízos, pois ela é 

essencial à vida cotidiana da parte autora. Deste modo, o perigo da 

demora está evidenciado. Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a 

precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado receio 

de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. 

O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou 

perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do 

retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, 

seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou 

processual) frente à demora. Tal situação justifica a necessidade de 

pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja 

protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] Registre-se ainda que o 

deferimento da liminar não acarretará prejuízos à ré, tendo em vista que 

inexiste o perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, NCPC), 

aliado ao fato de que a concessão da antecipação de tutela não desonera 

a parte autora do pagamento das contas futuras, nem impede a revogação 

da liminar à luz de novos elementos. Diante do exposto, com amparo no 

art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada 

para determinar a ré a que se abstenha de interromper o fornecimento de 

energia elétrica da UC 6/1496676-6, em razão das faturas referentes ao 

consumo recuperado, bem como não inclua o nome da autora nos órgãos 

de proteção ao crédito SPC/SERASA, sob pena de multa. No mais, quanto 

ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na 

inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional 

das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das 

necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 
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de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Designo o dia 07/07/2020, às 10:00 horas 

para audiência de conciliação, que será realizada na Central da 

Conciliação desta Capital, na sala 07. Intime-se a parte autora na pessoa 

de seu advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1013101-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RODRIGO RIBEIRO SOLTOVSKI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO APARECIDO SOLTOVSKI OAB - RO3478-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SONIA CASTRO BRANCO (EMBARGADO)

ALDA MARTINS BRANCO (EMBARGADO)

JOAO DE CASTRO BRANCO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013101-83.2020.8.11.0041. EMBARGANTE: 

LUIZ RODRIGO RIBEIRO SOLTOVSKI EMBARGADO: JOAO DE CASTRO 

BRANCO, MARIA SONIA CASTRO BRANCO, ALDA MARTINS BRANCO 

Processo 12012-13.2018.811.0041 (1315219) Vistos etc. Inicialmente, 

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por 

atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de 

Embargos de Terceiro, proposto por LUIZ RODRIGO RIBEIRO SOLTOVSKI 

em desfavor de MARIA SÔNIA CASTRO BRANCO, devidamente 

qualificados nos autos, alegando que é o legitimo possuidor do Lote de 

Terras Urbano n° 30, situado na Quadra n° 25, Loteamento Jardim 

Primavera na cidade de Porto Velho/RO, que adquiriu da Sra. Ana Cristina 

da Silva, em 06 de setembro de 2005. Acrescenta que em virtude da 

propositura da ação cautelar inominada nº 3767-52.2014.811.0041, recaiu 

sobre o referido lote inscrição de indisponibilidade. Ante o exposto 

interpôs os presentes embargos de terceiro, requerendo o cancelamento 

do ato de constrição judicial indevida e a suspensão da ação principal na 

fase em que se encontra, tão somente quanto aos referidos lotes. Sobre o 

instituto da tutela, o art. 300 do CPC prescreve os requisitos para 

obtenção da tutela antecipada, vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Acerca do tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, 

leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A tutela 

provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em 

ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a 

demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida 

como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano 

ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final 

que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como 

“periculum in mora”) (art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da 

antecipação de tutela é necessária à existência da probabilidade do 

direito, bem como a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao 

resultado do processo. E, no caso dos embargos de terceiro, há previsão 

de suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso quando 

preenchidos os pressupostos do art. 678 do diploma processual civil, 

assim redigido: Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente 

provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas 

constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a 

manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a 

houver requerido. Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA. 1. O recebimento da petição 

inicial dos embargos de terceiro enseja a suspensão automática da 

execução em relação aos bens ou direitos objeto desses embargos. 

Precedentes. 2. Agravo não provido. (AgInt no AREsp 957.421/RS, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 

24/02/2017) A demonstração da probabilidade do direito da embargante, 

ou seja, a prova suficiente da propriedade ou da posse sobre os bens, 

veio evidenciada no fato de que na época em que ela adquiriu não existia 

nenhuma constrição sobre ele, vez que tão somente no ano de 2014 foi 

requerida a indisponibilidade do bem por meio da Ação Cautelar nº 

3767-52.2014.811.0041, de acordo com a Certidão de Inteiro Teor do 

Imóvel ID: 30499280. É evidente o perigo de dano ao resultado útil do 

processo, uma vez que a Ação Cautelar Inominada em apenso foi 

proposta com o objetivo de resguardar a divisão igualitária de lucros e 

dividendos das empresas em que o patriarca da família era sócio. Logo, tal 

fato autoriza, a princípio, o deferimento da tutela de urgência pois, 

comprovado que imóvel foi vendido antes do ajuizamento da ação 

cautelar, não devem integrar a relação de bens da referida empresa ou do 

seu sócio. Além disso, pode ficar indisponível por longo tempo, 

prejudicando ainda mais a autora. Segundo a Súmula nº 84 do STJ, “É 

admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de 

posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que 

desprovida do registro”. Nesse sentido, já decidiu esta corte 

Mato-Grossense: “ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAGRAVO DE INSTRUMENTO 

(202) Nº 1004229-42.2019.8.11.0000 AGRAVO - EMBARGOS DE 

TERCEIRO – EXECUÇÃO – IMÓVEL RURAL – CONTRATO DE COMPRA E 

VENDA – SÚMULA 84 DO STJ – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO 

PROBATÓRIA NA ORIGEM – CAUÇÃO – DESNECESSIDADE - 

MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. 

Embora a transmissão da propriedade exija o registro do título (art. 1.245, 

§ 1º, do Código Civil), a jurisprudência confere proteção à promessa de 

compra e venda, em razão do verbete sumular nº 84 do STJ. Questões 

outras demandam dilação probatória na origem, o que se dará com a 

instrução do feito.” (N.U 1004229-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, 

Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2019, Publicado no 

DJE 19/07/2019) destaquei. “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA 

– EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL - COMPROMISSO DE 

COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO NO REGISTRO 

IMOBILIÁRIO – VALIDADE - PRESERVAÇÃO DO DIREITO DE POSSE DO 

TERCEIRO DE BOA-FÉ. SÚMULA N. 84/STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – 

SUMULA 303 DO STJ. 1. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de 

Justiça segundo o qual é válido o contrato de compra e venda, sem a 

transcrição no registro imobiliário, para preservar o direito de posse do 

terceiro de boa-fé, conforme dispõe a Súmula n. 84/STJ.2. Nos termos da 

Súmula 303 do STJ, em embargos de terceiros, a imposição do ônus da 

sucumbência é regida pelo princípio da causalidade, de modo que, se o 

embargante deu causa ao ajuizamento destes embargos de terceiro, deve 

arcar com o pagamento das custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios.” (N.U 0003663-98.2012.8.11.0051, , HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019) negritei Vale 

destacar que, em caso idêntico, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso já deferiu tutela de urgência para levantamento da restrição de 

indisponibilidade, veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE 

TERCEIRO – REVOGAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS 

PARA OUTORGA DA ESCRITURA – AQUISIÇÃO FEITA HÁ MAIS DE 20 

ANOS - DECISÃO QUE RECEBEU OS EMBARGOS MAS INDEFERIU A 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – POSSE E PROPRIEDADE – COMPROVAÇÃO 

SATISFATÓRIA - ARTIGO 674 DO CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS - 

DECISÃO REVOGADA - RECURSO PROVIDO. Comprovadas tanto a posse 

como a propriedade dos lotes de terrenos urbanos, deve ser deferida a 

antecipação da tutela para revogar a indisponibilidade averbada na 

matrícula dos imóveis.”  Agravo de Instrumento n º 

1004271-28.2018.8.11.0000 - AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA 

SANTOS DA SILVA - AGRAVADO: ALDA MARTINS BRANCO, JOSE 

MARIA QUADRI BRANCO - DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. 
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(destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – 

INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – INDISPONIBILIDADE DE 

LOTES ADQUIRIDOS EM 1994 –AUSÊNCIA DE REGISTRO – 

PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE 

MANUTENÇÃO NO IMÓVEL CONSTRUÍDO - REQUISITO INDISPENSÁVEL 

PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – RECURSO PROVIDO. Para a 

antecipação dos efeitos da tutela é necessário haver perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, além da probabilidade do direito. 

Constatando-se que a aquisição dos lotes se deu muito antes do 

ajuizamento da Ação que culminou na decisão que ensejou os Embargos 

de Terceiro, é evidente a boa-fé da agravante, motivo pelo qual deve ser 

deferida a tutela de urgência para levantamento da restrição de 

indisponibilidade.” Agravo de instrumento nº 1004272-13.2018.8.11.0000 - 

AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA SANTOS DA SILVA - AGRAVADO: 

MARIA SONIA CASTRO BRANCO - DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO (destaquei) Feitas essas considerações, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA para determinar o LEVANTAMENTO/CANCELAMENTO da 

restrição de indisponibilidade judicial do Lote de Terras Urbano n° 30, 

situado na Quadra n° 25, Loteamento Jardim Primavera na cidade de Porto 

Velho/RO, bem como a SUSPENSÃO dos autos principais de nº 

3767-52.2014.8.11.0041 – cód. 862631, em relação apenas ao bem aqui 

discutido. OFICIE-SE ao 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Porto Velho/RO para que proceda com a devida baixa da matrícula. 

PROCEDA a Secretaria judicial com o apensamento destes autos ao de nº 

3767-52.2014.8.11.0041 – cód. 862631. Por fim, recebo os embargos de 

terceiro, CITE-SE OS EMBARGADOS, na pessoa de seus procuradores, 

para, querendo, ofertar contestação no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012634-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DO CARMO NOBRE JUNIOR OAB - MT23279/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012634-07.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

MARIA LUIZA DA SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Visto. 

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Materiais proposta MARIA 

LUIZA DA SILVA em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., onde se 

discute rendimentos e atualizações de valores depositados em conta junto 

ao réu, referentes ao programa PIS/PASEP. Verifica-se que o litígio versa 

sobre rendimentos bancários e operações que não foram realizadas por 

uma instituição financeira depositária, restando evidenciado que seu 

objeto é exclusivamente procedimentos f inanceiros, que 

deveriam/poderiam ter sido realizados ou foram realizados erroneamente. 

Sobre a criação e competência das varas bancárias, o §1º do art. 1º do 

Provimento n. 004/2008/CM, assim dispõe: Deverão tramitar por essas 

varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de 

crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; 

cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; 

financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados 

a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e 

as confissões de dívida. Assim, por se tratar de operação bancária, a 

Vara Especializada em Direito Bancário é competente para processar e 

julgar o feito, possuindo elevada experiência acerca de tais 

procedimentos. Nesse sentido, colho o entendimento desta Corte 

Mato-Grossensse: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 

CONTA-CORRENTE - INCIDÊNCIA DO ART. 1º, I, E §§ 2º e 3º, DA 

PORTARIA 004/2008/CM - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. Se a 

matéria em discussão tem conteúdo financeiro, cabe ao Juízo 

Especializado o julgamento. Nas ações de indenização por dano moral, a 

competência da Vara Especializada de Direito Bancário não será afastada 

se o pedido estiver cumulado com outro de natureza tipicamente bancária 

( a r t .  1 º ,  I ,  § 2 º ,  d a  P o r t a r i a  0 0 4 / 2 0 0 8 / C M ) .  ( N .U 

0023110-26.2015.8.11.0000, Rubens de Oliveira Santos Filho, Segunda 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 

25/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015). CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – MATÉRIA AFETA À 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – 

CONFLITO IMPROCEDENTE. A definição da competência da Vara 

Especializada em Direito Bancário, como para qualquer outra 

especializada, faz-se de modo expresso pela discussão de matéria de 

cunho bancário. Se a ação originária visa à consignação da parcela em 

atraso do financiamento imobiliário e a manutenção das demais relações 

contratuais da parte com a instituição financeira, inclusive, movimentação 

de sua conta corrente prevalece à competência especializada, inteligência 

do § 1º do art. 1º, I do Provimento nº 04/2008/CM. (N.U 

0008262-34.2015.8.11.0000, Adilson Polegato de Freitas, Primeira Turma 

De Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/05/2015, 

Publicado no DJE 14/05/2015). Desse modo, conheço a incompetência 

deste juízo e DECLINO, ex officio, a competência jurisdicional para 

conhecer, processar e julgar a presente ação, a uma das Varas 

Especializadas em Direito Bancário desta Capital, para onde determino a 

imediata redistribuição. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012618-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANILSO MECABO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIS ANTONIO RODRIGUES OAB - MT13603-E (ADVOGADO(A))

DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO OAB - MT25894/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012618-53.2020.8.11.0041. AUTOR: 

VANILSO MECABO REU: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a 

parte requerente pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo que 

se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. 

Nesse seguimento, de acordo com o Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, 

datado em 17 de Abril de 2019, redigido pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, Excelentíssimo Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha, recomenda-se que o (a) juiz (a) “por meio de sua assessoria, 

atente-se à importância da conferência minuciosa da arrecadação das 

guias no PJe. Esta ação é de extrema relevância para otimização e 

minoração no impacto da arrecadação do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso.” Assim, sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar 

atentamente se houve o recolhimento das custas pertinentes, e, havendo 

pedido de assistência judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de 

eventual manifestação da parte contrária, proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Isto posto, havendo indícios da 

capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que a parte autora possui veículo 

próprio, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Lista de 

Veículos - Total: 3 Placa Placa Anterior UF Marca/Modelo Ano Fabricação 

Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações QCF2224 MT 
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HONDA/BIZ 110I 2019 2019 VANILSON MECABO Sim ui-button ui-button 

AVE6829 MT I/RENAULT FLUENCE PRI20A 2010 2011 VANILSON MECABO 

Sim ui-button ui-button BWM8884 MT SR/RANDON SR CA 2005 2005 

VANILSON MECABO Não Deste modo, não restou demonstrada a 

incapacidade financeira da autora, conforme determina o inciso LXXIV, do 

artigo 5º da CF. O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, 

negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte jurídico que lastreou 

o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas 

nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse 

entendimento exigiria reapreciação da situação fática, o que é vedado em 

sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a 

controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o 

desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, 

o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional. 5. 

Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 

2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

25/10/2013). Grifo nosso. Extrai-se ainda que se trata de ação de 

pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na Lei 9.099/95. Quem opta 

por litigar na Justiça comum, tendo o direito de ingressar com seu 

processo nos juizados especiais, renuncia à assistência judiciária gratuita. 

O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul a manter sentença que negou a concessão do benefício a 

uma consumidora em litígio com sua prestadora de serviços de telefonia. 

Para relator do recurso na corte, Desembargador Carlos Cini Marchionatti, 

os JECs têm plenas condições de solucionar com rapidez, segurança e 

sem despesas a situação em questão. Assim, o uso do processo comum, 

contemporizado pela assistência judiciária gratuita desnecessária, 

caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da jurisdição’’, que não 

pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados de um modo geral 

prefiram o processo comum, do qual tende a resultar maior remuneração 

merecida na medida do critério do trabalho, o que não quer dizer que seja 

aceitável ou determinante do processo comum.’’ Ademais, embora tenha 

se consolidado a orientação de que a parte pode optar pelo processo 

comum ou especial, os tempos são outros. Além disso, essa concepção 

gerou um sério desvirtuamento dos serviços forenses: a concessão 

abusiva de assistência judiciária para processo comum, quando a 

demanda seria típica de juizados especiais. Colho da jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua perspectiva 

institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido à feição 

predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras e que o 

desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 (Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000)) Vale ainda 

ressaltar que, o acesso do autor a justiça não restará prejudicado pelo 

indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que os juizados 

especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita postulado pela parte autora. Intime-se a parte autora, para 

recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1012703-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANISLEI SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT17532-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012703-39.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

VANISLEI SOUZA SILVA Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que 

a parte requerente pretende em sua exordial a concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo 

que se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e 

se refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. 

Nesse seguimento, de acordo com o Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, 

datado em 17 de Abril de 2019, redigido pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, Excelentíssimo Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha, recomenda-se que o (a) juiz (a) “por meio de sua assessoria, 

atente-se à importância da conferência minuciosa da arrecadação das 

guias no PJe. Esta ação é de extrema relevância para otimização e 

minoração no impacto da arrecadação do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso.” Assim, sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar 

atentamente se houve o recolhimento das custas pertinentes, e, havendo 

pedido de assistência judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de 

eventual manifestação da parte contrária, proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que a parte autora possui veículo 

próprio, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Lista de 

Veículos - Total: 3 Placa Placa Anterior UF Marca/Modelo Ano Fabricação 

Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações QBG0318 MT 

TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX 2016 2017 VANISLEI SOUZA SILVA Sim 

ui-button ui-button QBH6307 MT RENAULT/SANDERO EXPR 16 2014 2015 

VANISLEI SOUZA SILVA Sim ui-button ui-button JZV5385 MT HONDA/CBX 

250 TWISTER 2004 2004 VANISLEI SOUZA SILVA Sim No mais, não restou 

demonstrada a incapacidade financeira do autor, conforme determina o 

inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. O STJ manteve decisão do juízo a quo em 

caso análogo, negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de 

comprovação de hipossuficiência pelo requerente, vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO 

ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO 

ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com 

o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de 

presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070020/3/2020 Página 169 de 569



o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência 

judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas 

razões para crer que o requerente não se encontra no estado de 

miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS 

FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte 

jurídico que lastreou o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos 

e provas produzidas nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que 

ensejaram esse entendimento exigiria reapreciação da situação fática, o 

que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do 

Superior Tribunal de Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma 

clara e suficiente a controvérsia apresentada, lançando fundamentação 

jurídica sólida para o desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da 

pretensão do recorrente, o que está longe de significar negativa de 

prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no 

AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Com fundamento no 

exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado pela parte 

autora. Intime-se a parte autora, para recolher as custas processuais 

iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial nos 

termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013294-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALVA FLAVIANA DA CRUZ RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REU)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013294-98.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDNALVA FLAVIANA DA CRUZ RAMOS REU: LOJAS AVENIDA S.A, 

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA Vistos etc. Analisando os 

autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua exordial a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O assunto é 

de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de 

algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na definição do 

procedimento, na delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na 

arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, 

públicos ou privatizados. Nesse seguimento, de acordo com o 

Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, datado em 17 de Abril de 2019, redigido 

pelo Presidente do Tribunal de Justiça, Excelentíssimo Senhor 

Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, recomenda-se que o (a) 

juiz (a) “por meio de sua assessoria, atente-se à importância da 

conferência minuciosa da arrecadação das guias no PJe. Esta ação é de 

extrema relevância para otimização e minoração no impacto da 

arrecadação do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.” Assim, 

sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar atentamente se houve o 

recolhimento das custas pertinentes, e, havendo pedido de assistência 

judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de eventual manifestação da 

parte contrária, proceder com uma averiguação, ainda que de forma 

superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de 

carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

Deste modo, não restou demonstrada a incapacidade financeira da autora, 

conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. O STJ manteve 

decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios da justiça 

gratuita, por falta de comprovação de hipossuficiência pelo requerente, 

vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. 

FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE 

ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA 

VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de 

pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em 

contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o 

pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o 

magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se 

encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 

881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL 

CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte jurídico que lastreou o acórdão 

ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas nas 

instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse 

entendimento exigiria reapreciação da situação fática, o que é vedado em 

sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a 

controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o 

desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, 

o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional. 5. 

Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 

2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

25/10/2013). Grifo nosso. Extrai-se ainda que se trata de ação de 

pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na Lei 9.099/95. Quem opta 

por litigar na Justiça comum, tendo o direito de ingressar com seu 

processo nos juizados especiais, renuncia à assistência judiciária gratuita. 

O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul a manter sentença que negou a concessão do benefício a 

uma consumidora em litígio com sua prestadora de serviços de telefonia. 

Para relator do recurso na corte, Desembargador Carlos Cini Marchionatti, 

os JECs têm plenas condições de solucionar com rapidez, segurança e 

sem despesas a situação em questão. Assim, o uso do processo comum, 

contemporizado pela assistência judiciária gratuita desnecessária, 

caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da jurisdição’’, que não 

pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados de um modo geral 

prefiram o processo comum, do qual tende a resultar maior remuneração 

merecida na medida do critério do trabalho, o que não quer dizer que seja 

aceitável ou determinante do processo comum.’’ Ademais, embora tenha 

se consolidado a orientação de que a parte pode optar pelo processo 

comum ou especial, os tempos são outros. Além disso, essa concepção 

gerou um sério desvirtuamento dos serviços forenses: a concessão 

abusiva de assistência judiciária para processo comum, quando a 

demanda seria típica de juizados especiais. Colho da jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua perspectiva 

institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido à feição 

predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras e que o 

desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 (Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000)) Vale ainda 

ressaltar que, o acesso do autor a justiça não restará prejudicado pelo 

indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que os juizados 

especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita postulado pela parte autora. Intime-se a parte autora, para 

recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de 
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indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021092-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN SILVIA CICARONI ALBERICI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT11361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THE FIRST EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021092-81.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CARMEN SILVIA CICARONI ALBERICI REU: THE FIRST EMPREENDIMENTOS 

LTDA Vistos etc. Trata-se de ação Procedimento Comum ajuizada por 

CARMEN SILVIA CICARONI ALBERICI em face de THE FIRST 

EMPREENDIMENTOS LTDA todos já qualificados nos autos. Ao Id. 

27519291 as partes apresentaram petitório informando que transigiram 

amigavelmente, requerendo a homologação e extinção do feito nos moldes 

do artigo 487, III alínea b do CPC. O acordo foi devidamente subscrito pelos 

patronos das partes que possuem poderes para transigirem e fazer 

acordo. Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as 

partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro 

nos artigos 487, III, “b” e 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil. 

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes. P. R. I. Renunciado o prazo recursal, observadas 

as formalidades legais, arquivem-se os autos com as baixas de estilo, 

onde deverá aguardar o cumprimento do acordo, ficando isento do 

recolhimento de custas de desarquivamento caso haja necessidade de 

prosseguimento do feito em decorrência de descumprimento do acordo. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de março de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição

10ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012427-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO OAB - SP309115 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 28/07/2020, às 08h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011480-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MGM COMERCIO DE PISOS E REVESTIMENTOS PERSONALIZADOS LTDA - 

ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA PASSOS TIBÉRIO OAB - MT7472/O-O (ADVOGADO(A))

ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA OAB - MT7276-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEZIA MORAIS CARDEAL (REU)

CLEVERSON LUIZ MATTIUZZI (REU)

SANTINA VIAN (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 28/07/2020, às 08h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012482-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS COMERCIANTES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - ACOMAC/MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE YUKIE FUKUI OAB - MT13589-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 28/07/2020, às 09h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). E 

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 
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de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011502-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUSTODIO NASCIMENTO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 30/07/2020, às 10h45min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011529-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZELSON MIRANDA SANTANA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 30/07/2020, às 11h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013042-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO HENRIQUE LARA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 30/07/2020, às 13h45min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011593-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 30/07/2020, às 11h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012272-05.2020.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR MARIANO DE MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 30/07/2020, às 12h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012276-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NERY SILVA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 30/07/2020, às 12h15min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012270-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI MORAES GUIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 30/07/2020, às 11h45min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011485-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA BORGES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 30/07/2020, às 11h15min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012400-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANNY CONCEICAO ALVES QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 30/07/2020, às 12h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070020/3/2020 Página 173 de 569



justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012461-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KALIL PEREIRA LISBOA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 30/07/2020, às 12h45min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012464-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFER FERREIRA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 30/07/2020, às 13h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012473-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILEY APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 30/07/2020, às 13h15min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012549-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO EUGENIO LUZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 30/07/2020, às 13h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012839-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANA FERREIRA DE SOUZA BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):
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SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 30/07/2020, às 14h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012867-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON JOAO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 30/07/2020, às 14h15min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0025271-17.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO CORREA DA COSTA DE LACERDA SOUZA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

mariana correa da costa de lacerda souza OAB - MT13031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ AUGUSTO AZEVEDO SETTE OAB - MG52581 (ADVOGADO(A))

FERNANDO AZEVEDO SETTE OAB - MG58642 (ADVOGADO(A))

TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA OAB - DF15118 

(ADVOGADO(A))

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020022-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUILHERME RODENAS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte requerente/embargada para, querendo, no 

prazo de 5 dias, apresentar manifestação.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033912-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO ROSARIO REIS GUIMARAES (AUTOR(A))

GRAZIELA RODRIGUES PRATES (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON AUGUSTO PEREIRA BASSAN OAB - MT18651/O 

(ADVOGADO(A))

JENYFFER KELLE PEREIRA BASSAN OAB - MT19661-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. CONCEICAO SILVA & CIA LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Ueber Roberto de Carvalho OAB - MT4754-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS MANOEL OAB - MT19532-B (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, conforme PORTARIA-CONJUNTA N. 249, DE 18 DE MARÇO 

DE 2020, em decorrência das medidas temporárias de prevenção do 

contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), não serão realizadas as 

audiências de qualquer natureza, no período de 20/03/2020 a 20/04/2020, 

razão pela qual, remeto os autos à conclusão.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0032783-17.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA MACIESKI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO OAB - MT1752-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARCIA CRISTINA ALVES DE SIQUEIRA (TESTEMUNHA)

NIVALDA REZENDE (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONE DA SILVA CAMPOS PINHEIRO OAB - MT19777-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, conforme PORTARIA-CONJUNTA N. 249, DE 18 DE MARÇO 

DE 2020, em decorrência das medidas temporárias de prevenção do 

contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), não serão realizadas as 

audiências de qualquer natureza, no período de 20/03/2020 a 20/04/2020, 

razão pela qual, remeto os autos à conclusão.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0019438-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SOUZA BATISTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PALLOMA EMANUELLI TORQUATO DA SILVA OAB - MT15396-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ ESTEVAO TORQUATO DA SILVA OAB - MT1760-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GLAUBER COSTA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOSE ALBERTO SEBASTIAO SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT17649-O (ADVOGADO(A))

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, conforme PORTARIA-CONJUNTA N. 249, DE 18 DE MARÇO 

DE 2020, em decorrência das medidas temporárias de prevenção do 

contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), não serão realizadas as 

audiências de qualquer natureza, no período de 20/03/2020 a 20/04/2020, 

razão pela qual, remeto os autos à conclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007626-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GABRIEL CLAUDINO DELLA BELLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Médico Legista, Perito 

Judicial, designou o dia 26/05/2020, às 14:30 horas, para realização da 

perícia, na Av. das Flores, Nº 843, Sala 11, 1º Andar, Hospital Jardim 

Cuiabá, Bloco de Consultórios, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, Telefones 

3025-3060 ou 99223-7073, razão pela qual procedo à intimação das 

partes. Deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no exercício de seu múnus, 

cientificar a parte a ser periciada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007910-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIDERA SEMENTES LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON BASSO (EXECUTADO)

 

Nos termos da CNGC/MT, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora 

para, no prazo de 5 dias, apresentar nos autos a(s) guia(s) e o(s) 

comprovante(s) de pagamento da(s) diligência(s) do(a) Sr(a). Oficial(a) de 

Justiça. Informo que a emissão da(s) guia(s) para pagamento da(s) 

diligência(s) deverá ser realizada no sítio eletrônico deste Tribunal, no link 

“Emissão de Guias Online”.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034490-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que o Sr. Marcos Benedito Correa Gabriel, Médico 

Ortopedista e Traumatologista, Perito Judicial, designou o dia 07/05/2020, 

às 16:00 horas (ordem de chegada), para realização da perícia no 

consultório localizado no Hospital Sotrauma – Avenida Dom Aquino, n. 355, 

Bairro Centro, telefone nº (65) 3624-9211 e (65 ) 99981-8057, razão pela 

qual procedo à intimação das partes. Deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no 

exercício de seu múnus, cientificar a parte a ser periciada.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1040562-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARQUES SAMAJA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA IZILDA MARTOS VALDEVITE OAB - SP132880 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEGIVAN LUIZ DE MORAIS (REQUERIDO)

 

Nos termos da CNGC/MT, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora 

para, no prazo de 5 dias, apresentar nos autos a(s) guia(s) e o(s) 

comprovante(s) de pagamento da(s) diligência(s) do(a) Sr(a). Oficial(a) de 

Justiça. Informo que a emissão da(s) guia(s) para pagamento da(s) 

diligência(s) deverá ser realizada no sítio eletrônico deste Tribunal, no link 

“Emissão de Guias Online”.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051496-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER APOLINARIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

PROCESSO n. 1051496-81.2019.8.11.0041 Valor da causa: R$ R$ 

28.500,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: 

Nome: Nome: VALTER APOLINARIO DOS SANTOS Endereço: AVENIDA 

CONTORNO LESTE, 369, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: POLO 

PASSIVO: Nome: Nome: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Endereço: AVENIDA MIGUEL SUTIL, 7707, - DE 7991 A 8343 - LADO 

ÍMPAR, DUQUE DE CAXIAS II, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-375 Senhor(a): 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA A presente carta tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, no processo acima indicado, 

nos termos do artigo 331, §3° do CPC, para tomar conhecimento do 

trânsito em julgado da sentença, conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. SENTENÇA:Processo: 1051496-81.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): VALTER APOLINARIO DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Visto. Trata-se de Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório DPVAT promovida por VALTER APOLINARIO DOS 

SANTOS em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, onde a parte autora foi intimada a efetuar/comprovar o 

pagamento das custas iniciais de distribuição, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 290 c/c 321, parágrafo 

único, do CPC), no entanto, deixou transcorrer o prazo legal sem qualquer 

manifestação, conforme certificado. O artigo 290 do Código de Processo 

Civil determina que “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, 

intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. No caso em análise, 

foi dada oportunidade à parte autora para que o processo não tivesse um 

fim por ela indesejado (extinção sem resolução do mérito), mas 

infelizmente a sua desídia nos faz concluir pelo seu desinteresse pela 

ação. Ressalte-se que para o recolhimento das custas e taxas judiciárias 

somente a intimação do advogado é suficiente, pois a intimação pessoal 

da parte somente é obrigatória nas hipóteses dos itens II e III do artigo 485 

do CPC. Assim, mesmo após regular intimação da parte autora para que 

efetuasse ou comprovasse o recolhimento das custas e taxas judiciais, a 

mesma deixou decorrer o prazo sem se manifestar, devendo o processo 

ser extinto, sem o julgamento do mérito, por ausência de pressuposto 

processual. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. CUSTAS INICIAIS. FALTA DE RECOLHIMENTO. INTIMAÇÃO. 

INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO E CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. 

INTELIGÊNCIA DA NORMA DO ART. 290 DO CPC/15. SENTENÇA MANTIDA. 

APELO IMPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 290 do CPC/15, "será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 
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em 15 (quinze) dias." Não comprovado o efetivo recolhimento das custas 

iniciais, malgrado o autor tenha sido instado para tanto, deve ser mantida a 

sentença que extinguiu o feito, sem exame do mérito, e determinou o 

cancelamento da distribuição.” (TJ-BA - APL: 05666304120158050001, 

Relator: Mário Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: 09/04/2018) Posto isso, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e também sem honorários advocatícios, por 

ausência de resistência à lide. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito 

CUIABÁ, 19 de março de 2020 Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016067-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DMM LOPES & FILHOS LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MS19635 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO FONSECA VIEGAS (REU)

DIEGO FONSECA VIEGAS - ME (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para se 

manifestar acerca da devolução do AR de ID. 25231538/25230817, no 

prazo de 5 dias, indicando, se for o caso, novo endereço.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012898-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLE DE CASTRO CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 30/07/2020, às 08h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 0007683-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRICH E CIA LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA CRISTINA TONDIN VIEIRA OAB - RS66000-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRADO & MIRANDA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIA GUIDES MACHADO OAB - MT20895-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte requerida/embargada para, querendo, no 

prazo de 5 dias, apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036362-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO CEZAR DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT11564-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO LUCIO DA SILVA ALVES 20593651120 (REU)

 

Nos termos da CNGC/MT impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora 

para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão elaborada pelo(a) 

Sr(a). Oficial(a) de Justiça, de ID.24026229.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0019438-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SOUZA BATISTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PALLOMA EMANUELLI TORQUATO DA SILVA OAB - MT15396-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ ESTEVAO TORQUATO DA SILVA OAB - MT1760-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GLAUBER COSTA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOSE ALBERTO SEBASTIAO SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT17649-O (ADVOGADO(A))

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0019438-47.2016.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: RODRIGO SOUZA BATISTA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: FELIPE GLAUBER COSTA SILVA, JOSE 

ALBERTO SEBASTIAO SILVA, AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 249/2020 e conforme 

certificado ID 30524654, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO da 

audiência de instrução e julgamento para o dia 02/06/2020 às 16:15 horas, 

a ser realizada na sala de audiências desta vara. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 19 de março de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0034093-97.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMIR APARECIDO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT11968-N (ADVOGADO(A))

THAIS DE OLIVEIRA RIBEIRO TAQUES OAB - MT20584-O 

(ADVOGADO(A))

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SOLBUS TRANSPORTES URBANOS LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUIOMAR ALVES MARTINS OAB - MT12316-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0034093-97.2011.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: WALDEMIR APARECIDO DA SILVA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SOLBUS TRANSPORTES URBANOS LTDA 

- ME, INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME Visto. Diante do disposto 

na Portaria-Conjunta nº 249/2020 e conforme certificado, necessária se 

faz a REDESIGNAÇÃO da audiência de conciliação para o dia 02/06/2020 

às 14:45 horas, a ser realizada na sala de audiências desta vara. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 19 de março de 2020. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0032783-17.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA MACIESKI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO OAB - MT1752-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARCIA CRISTINA ALVES DE SIQUEIRA (TESTEMUNHA)

NIVALDA REZENDE (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONE DA SILVA CAMPOS PINHEIRO OAB - MT19777-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0032783-17.2015.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARIA AUXILIADORA MACIESKI 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARCO ANTONIO DA SILVA 

TESTEMUNHA: MARCIA CRISTINA ALVES DE SIQUEIRA, NIVALDA 

REZENDE Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 249/2020 e 

conforme certificado ID 30524657, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO 

da audiência de instrução e julgamento para o dia 02/06/2020 às 15:30 

horas, a ser realizada na sala de audiências desta vara. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 19 de março de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033912-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO ROSARIO REIS GUIMARAES (AUTOR(A))

GRAZIELA RODRIGUES PRATES (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON AUGUSTO PEREIRA BASSAN OAB - MT18651/O 

(ADVOGADO(A))

JENYFFER KELLE PEREIRA BASSAN OAB - MT19661-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. CONCEICAO SILVA & CIA LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Ueber Roberto de Carvalho OAB - MT4754-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS MANOEL OAB - MT19532-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033912-69.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA DO ROSARIO REIS GUIMARAES TESTEMUNHA: GRAZIELA 

RODRIGUES PRATES REU: V. CONCEICAO SILVA & CIA LTDA - EPP Visto. 

Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 249/2020 e conforme 

certificado ID 30524655, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO da 

audiência de instrução e julgamento para o dia 02/06/2020 às 14:00 horas, 

a ser realizada na sala de audiências desta vara. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 19 de março de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005996-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAVIERA MOTORS COMERCIO E ADMINISTRACAO DE VEICULOS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERVASIO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MS3592 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO DE SOUZA FALCAO (REU)

 

Nos termos da CNGC/MT impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora 

para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão elaborada pelo(a) 

Sr(a). Oficial(a) de Justiça, de Id. 30513676.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013012-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO GONCALVES DE ARRUDA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, IRPF (este poderá ser apresentado em 

sigilo), etc., ou recolher as custas iniciais de distribuição, no prazo de 

quinze dias, sob pena de indeferimento. Intime-se ainda a parte autora 

para que, no mesmo prazo, apresente comprovante de endereço 

atualizado, vez que o fornecido encontra-se ilegível, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1009669-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAUDEMIRSON DE MORAIS (REQUERENTE)

JARDSON DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, IRPF (este poderá ser apresentado em 

sigilo), etc., ou recolher as custas iniciais de distribuição, no prazo de 

quinze dias, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036016-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN AUTO POSTO LTDA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL OAB - RO0004234A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATRE TRANSPORTES LTDA - ME (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para se 

manifestar acerca da devolução do AR de Id. 30518114, no prazo de 5 

dias, indicando, se for o caso, novo endereço.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012823-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI ELIAS DA CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI ELIAS DA CUNHA OAB - MT12086-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO LUIZ CARVALHO GOMES (EXECUTADO)

 

PJE 1012823-82.2020 Vistos. Intime-se a parte autora para, nos termos do 

art. 99, § 2º, do NCPC, apresentar documentos que comprovem fazer jus 

ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, IRPF (este poderá ser 

apresentado em sigilo), etc., ou recolher as custas iniciais de distribuição, 

no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. No mais, 

proceda-se a retirada do sigilo inserido na petição inicial e demais 

documentos que a instruíram, advertindo ao advogado do exequente em 

abster-se de inserir sigilo em petições que não necessitem de tal 

condição. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000249-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL MENEZES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Médico Legista, Perito 

Judicial, designou o dia 26/05/2020, às 14:00 horas, para realização da 

perícia, na Av. das Flores, Nº 843, Sala 11, 1º Andar, Hospital Jardim 

Cuiabá, Bloco de Consultórios, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, Telefones 

3025-3060 ou 99223-7073, razão pela qual procedo à intimação das 

partes. Deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no exercício de seu múnus, 

cientificar a parte a ser periciada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027449-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR PASSONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Designo o dia 11/12/2019, às 11h28min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, 

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 05 de julho de 2019. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027449-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR PASSONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que o Sr. Marcos Benedito Correa Gabriel, Médico 

Ortopedista e Traumatologista, Perito Judicial, designou o dia 07/05/2020, 

às 16:00 horas (ordem de chegada), para realização da perícia no Hospital 

Sotrauma - Avenida Dom Aquino, n. 355,Bairro Centro, Cuiabá-MT, Tel: 

(65) 3624-9211 e (65) 99981-8057, razão pela qual procedo à intimação 

das partes. Deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no exercício de seu múnus, 

cientificar a parte a ser periciada.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012458-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CANDIDO DE ALBUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que o Sr. Marcos Benedito Correa Gabriel, Médico 

Ortopedista e Traumatologista, Perito Judicial, designou o dia 03/06/2020, 

às 16:00 horas, para realização da perícia no Hospital Sotrauma - Avenida 

Dom Aquino, n. 355, Bairro Centro, Cuiabá-MT, Tel: (65) 3624-9211 e (65) 

99981-8057, razão pela qual procedo à intimação das partes. Deverá o(a) 

Sr(a). Advogado(a), no exercício de seu múnus, cientificar a parte a ser 

periciada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016983-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LEITE TUMICHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que o Sr. Marcos Benedito Correa Gabriel, Médico 

Ortopedista e Traumatologista, Perito Judicial, designou o dia 03/06/2020, 

às 16:00 horas (ordem de chegada), para realização da perícia no Hospital 

Sotrauma - Av. Dom Aquino, n. 355, Bairro Centro, Cuiabá-MT, Tel: (65) 

3624-9211, razão pela qual procedo à intimação das partes. Deverá o(a) 

Sr(a). Advogado(a), no exercício de seu múnus, cientificar a parte a ser 

periciada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040979-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES SOBRINHO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que o Sr. Marcos Benedito Correa Gabriel, Médico 

Ortopedista e Traumatologista, Perito Judicial, designou o dia 03/06/2020, 

às 16:00 horas (ordem de chegada), para realização da perícia no Hospital 

Sotrauma - Av. Dom Aquino, n. 355, Bairro Centro, Cuiabá-MT, Tel: (65) 

3624-9211, razão pela qual procedo à intimação das partes. Deverá o(a) 

Sr(a). Advogado(a), no exercício de seu múnus, cientificar a parte a ser 

periciada.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 213980 Nr: 23113-04.2005.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO RAFHAEL DE ALMEIDA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGHTEC INFORMÁTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA 

LEITE - OAB:7.413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO VIDAL - OAB:2679, 

RICARDO VIDAL - OAB:OAB/MT 7120

 Nos termos do artigo 203 § 4º do CPC, procedo à intimação das partes 

para, caso queiram, se manifestem acerta do retorno dos autos à primeira 

instância no prazo de 05 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 763457 Nr: 16045-56.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO AURELIO ROEWER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTER-LEX CONSULTORIA EMPRESARIAL 

PARTICIPAÇÕES E SERV LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO ROSS - OAB:5498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADILSON DE 

CASTRO OLIVEIRA,  para devo lução dos  au tos  nº 

16045-56.2012.811.0041, Protocolo 763457, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007076-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLLINY SOUZA FERNANDES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT14249-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS FELIPE DIAS XAVIER (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1007076-54.2020 Visto. Inicialmente, necessário registrar que 

somente nesta data às 14h:30m foi resolvido o problema da 

indisponibilidade dos autos, reportado a TI do TJMT, através dos SDMs n.º 

174725 e 406682. Cuida-se de Ação de Inexistência de Dívida c.c. 

Cancelamento de Negativa/Protesto c.c. Repetição de Indébito c.c. 

Reparação de Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela 

ajuizada por Karolliny Souza Fernandes Dos Santos, em desfavor de 

Marcos Felipe Dias Xavier, afirmando que teve ciência em novembro de 

2019, que seu nome foi lançado no banco de dados dos órgãos de 

proteção ao crédito, e junto ao Cartório de Protesto de Títulos foi 

protestado o cheque n. 850084, com vencimento em 01.07.2018, no valor 

de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), devolvido pela alínea 21 (furto 

e/ou roubo), mas, assevera não emitiu o mesmo, já que este foi objeto de 

furto em 11.06.2018. Narra que em decorrência da negativação de seu 

nome, vem sofrendo enormes prejuízos de cunho patrimonial e moral, vez 

que tem seu crédito abalado no mercado, razão pela qual requer o 

deferimento da tutela de urgência para determinar a exclusão de seu nome 

dos órgãos de proteção ao crédito, tais como SPC, Serasa e Cartório de 

Protesto, e que o requerido se abstenha de inserir novamente qualquer 

informação negativa referente os mesmos fundamentos e/ou realizar 

qualquer tipo de cobrança do referido crédito em quaisquer vias de 

cobrança (judicial e/ou extrajudicial). Imprescindível destacar que a 

concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os 

seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo 

Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são 

cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da 

parte autora. Com efeito, a probabilidade do direito exigida pelo caput do 

artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, entendida como aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido, 

restou demonstrada no processo, principalmente por meio dos 

documentos de id. 29389072 e 29389072, que mostra a negativação do 

nome da autora no banco de dados do SERASA, e o protesto do cheque 

junto ao 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande – 

MT, bem como o boletim de ocorrência de ids. 29389075 e 29389077 onde 

consta informação o cheque foi objeto de furto, além da alegação de que 

não emitiu o referido título. Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim 

leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais das 

vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se 

entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo desta. De se 

ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também essencial que 

estes possam conduzir às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] 

Por outro lado, é notório o perigo de dano, vez que a inclusão do nome da 

autora nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito implica no 

abalo ao crédito, gerando diversos prejuízos tanto na ordem patrimonial 

quanto moral. Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição 

da jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por 

sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de 

dano nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento 

do direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da 

prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a 

potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou 

processual) frente à demora. Tal situação justifica a necessidade de 

pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja 

protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] Por outro, lado não há 

como obstar o direito de ação da parte requerida, por se tratar de garantia 

constitucional. Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo Código 

de Processo Civil, DEFIRO em parte a medida pleiteada para determinar a 

exclusão do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito 

referente a dívida aqui discutida. Expeça-se ofício ao SPC/SCPC/SERASA, 

bem como ao 2º Serviço Notarial da Comarca de Várzea Grande - MT, a 

fim de que promova a sustação dos efeitos do protesto do título n. 850084, 

no valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), inserido pelo requerido 

no, no prazo de 48 horas. Designo o dia 07.07.2020, às 10h30min para 

audiência de conciliação, que será realizada na Central da Conciliação 

desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, 

art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início 

a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). No mais, verifica-se que a autora pretende a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, entretanto apresenta holerite desatualizado 

do mês de setembro de 2019 (id. 29389085), assim intime-se a parte 

autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, apresentar documentos 

que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, 
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holerite, IRPF (este poderá ser apresentado em sigilo), etc., ou recolher as 

custas iniciais de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro 

Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo 

Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / 

coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 

2015. Pág.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012706-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1012706-91.2020 Visto. Cuida-se de Ação Revisional de Débitos de 

Faturas c.c Tutela de Urgência e Indenização a Título de Dano Moral 

ajuizada por Valdete de Souza em desfavor de Águas Cuiabá S.A. – 

Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto, afirmando que é 

usuária dos serviços de fornecimento de água prestado pela requerida, 

através da unidade consumidora nº 467753-6, e que recebeu faturas dos 

meses de referência julho, agosto, setembro, outubro, novembro e 

dezembro do ano de 2019, nos valores correspondentes a R$ 141,11, R$ 

1.422,40, R$ 617,21, R$ 1.049,18, R$ 802,34 e R$ 311,87, 

respectivamente, bem como as faturas dos meses de janeiro e fevereiro 

de 2020, ambas, nos valores de R$ 163,62, o que não condiz com sua 

realidade. Requer a concessão da tutela de urgência para que seja 

determinada a ré restabeleça o fornecimento de água no imóvel, se 

abstenha de cobrar e incluir o nome da requerente no rol dos maus 

pagamentos. Imprescindível destacar que a concessão da tutela de 

urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A 

Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] No caso vertente, 

observa-se pelo documento de id. 30415653, que a ré emitiu faturas com 

meses de referência abril, maio e junho em 2019 nos valores entre R$ 

95,62, R$ 97,76 e R$ 95,51, mas efetuou cobranças referentes aos 

meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro do ano 

de 2019, e janeiro e fevereiro de 2020, nos valores correspondentes a R$ 

141,11, R$ 1.422,40, R$ 617,21, R$ 1.049,18, R$ 802,34, R$ 311,87, R$ 

163,62 e R 163,62 respectivamente, (ids. 30415647), ou seja, percebe-se 

a existência, nessa análise sumária, de alguma irregularidade, 

consequentemente a probabilidade do direito. Por outro lado, é notória a 

urgência do pedido, vez que o corte da água acarreta excessivos 

prejuízos, pois a água é essencial à manutenção da vida cotidiana da 

parte autora. Deste modo, o perigo da demora está evidenciado. Para 

maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os efeitos da 

decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas 

provisório e, mesmo em caso de a parte autora perder a demanda, não 

causará danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 

3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, com 

amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida 

pleiteada para determinar a requerida a suspender a cobrança das faturas 

discutidas no processo, restabelecer o fornecimento de água no imóvel da 

autora, bem como se abster de incluir o nome da autora dos bancos de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito, acerca do débito aqui discutido, 

sob pena de R$ 500,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo o 

patamar da penalidade em R$ 3.000,00. Para não ensejar desiquilíbrio, vez 

que o serviço foi prestado, deverá a parte autora efetuar o depósito 

judicial sobre os meses discutidos, no valor da média das três últimas 

faturas que possivelmente reflitam seu real consumo, no prazo de cinco 

dias. Autorizo desde já o levantamento pela parte ré. Quanto ao pedido de 

inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, 

verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, 

artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das 

Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 

dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a 

proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 

vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 

21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no 

mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto à produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Designo o dia 07.07.2020, às 09h:00min para 

audiência de conciliação, que será realizada na Central da Conciliação 

desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, 

art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do NCPC. Intime-se. Cumpra-se no plantão. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e 

Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.
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SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1026396-27.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIVALDO CONCEICAO DE LIMA RECONVINDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. MARIVALDO CONCEIÇÃO DE LIMA, 

qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c pedido de danos morais em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 29/04/2019, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, bem como o 

pagamento a título de danos morais, acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo preliminarmente, alegado a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo e a falta de interesse de agir pela 

ausência de requerimento administrativo. No mérito alega a inexistência de 

prova da invalidez, não comprovação do nexo causal, invalidez do boletim 

de ocorrência, sobre a impossibilidade de condenação em danos morais, 

proporcionalidade do pagamento conforme a extensão da lesão, 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, bem como discorre quanto 

aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos (ID 

27439412). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

da parte autora quanto ao laudo, a parte requerida deixou transcorrer o 

prazo sem manifestação, conforme certidão de ID 29861574. É o relatório. 

Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir em razão da ausência de 

pedido administrativo prévio, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré alega a inexistência de prova da invalidez 

permanente. Tem-se nos autos que fora realizada audiência de 

conciliação, na qual fora juntado o termo de audiência, bem como laudo 

pericial médico comprovando a existência de lesões decorrentes de 

acidente pessoal com veículo automotor. Prescreve o artigo 5º, da Lei n. 

6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado. Desta forma, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 29/04/2019. 

Assim, a perícia médica judicial concluiu que MARIVALDO CONCEIÇÃO DE 

LIMA apresenta invalidez permanente parcial incompleta do pé direito de 

leve intensidade avaliada em 25%, permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do pé direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% de 50%. Desse modo, 50% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

contudo a autora faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). A ré alega a 

invalidez do boletim de ocorrência, argumentando que o fato não fora 

presenciado nem produzido pela autoridade policial, por isso não seria 

possível afirmar que o acidente foi causado por veículo. Entretanto, é 

sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento hábil a 

comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser 

corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no 
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presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO VERIFICADA – 

FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR – RELATOS 

SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - NEXO 

CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO CARACTERIZADO - 

INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL 

JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. Não 

há falar em insuficiência probatória do Boletim de Ocorrência, quando 

satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na espécie por meio de todo 

o conjunto probatório colacionado, com a demonstração do noticiado 

acidente e do dano decorrente, de modo que a parte autora cumpriu os 

requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro 

obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária proporcional ao 

grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Quanto ao pedido de ordem 

para que a ré se comunique com a autora somente por meio deste 

processo Judicial e que se abstenha de fazer as condutas ilegais 

descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, indefiro-o por falta de 

comprovação que a ré tenha buscado comunicação extrajudicial com a 

autora, assim como tenha praticado qualquer conduta ilícita. Com relação 

ao pedido de danos morais, é certo que a indenização extrapatrimonial 

deve ser reservada pra os casos de dor profunda e intensa, em que 

ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à 

honra, à imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V e X da 

Constituição Federal. No caso em tela, sabe-se que a via administrativa 

possui regulamentação própria disposta em lei específica, o que inclui 

sanções a depender da atuação das seguradoras consorciadas, 

possíveis mediante reclamação na ouvidoria da Superintendência de 

Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, neste âmbito, embora a parte 

autora tenha experimentado descontentamento com a informação de que a 

seguradora pretendida não estava, temporariamente, realizando o 

protocolo de requerimentos administrativos, isso por si só não é suficiente 

à caracterização de dano moral, considerando que não se verifica a 

existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos) equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042164-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WERIK BENEDITO DO CARMO OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1042164-90.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

WERIK BENEDITO DO CARMO OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. WERIK BENEDITO DO CARMO 

OLIVEIRA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) c/c pedido de danos morais em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos 

autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 10/08/2019, que 

lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação 

da requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, bem como o 

pagamento a título de danos morais, acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo preliminarmente, alegado a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo e a falta de interesse de agir pela 

ausência de requerimento administrativo. No mérito alega a inexistência de 

prova da invalidez, não comprovação do nexo causal, ausência do boletim 

de ocorrência, sobre a impossibilidade de condenação em danos morais, 

proporcionalidade do pagamento conforme a extensão da lesão, 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, bem como discorre quanto 
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aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos (ID 

28921983). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

da parte autora quanto ao laudo, a parte requerida deixou transcorrer o 

prazo sem manifestação, conforme certidão de ID 29909090. É o relatório. 

Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir em razão da ausência de 

pedido administrativo prévio, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré alega a inexistência de prova da invalidez 

permanente. Tem-se nos autos que fora realizada audiência de 

conciliação, na qual fora juntado o termo de audiência, bem como laudo 

pericial médico comprovando a existência de lesões decorrentes de 

acidente pessoal com veículo automotor. Prescreve o artigo 5º, da Lei n. 

6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado. Desta forma, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 10/08/2019. 

Assim, a perícia médica judicial concluiu que WERIK BENEDITO DO CARMO 

OLIVEIRA apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo de média intensidade avaliada em 50%, permitindo admitir 

o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos 

corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve 

ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). A ré alega ainda a 

ausência do boletim de ocorrência, argumentando que este é um 

documento essencial para o deslinde do feito. Entretanto, é sabido que o 

boletim de ocorrência não é o único documento hábil a comprovar a 

ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser corroborado com os 

demais documentos dos autos, o que ocorre no presente caso. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - NÃO 

APRESENTAÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – 

ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – AUSÊNCIA DE NEXO 

DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRONTUÁRIOS MÉDICOS 

QUE CONFIRMAM O ACIDENTE E AS RESPECTIVAS LESÕES - 

CONDENAÇÃO MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS - 

RECURSO NÃO PROVIDO. O Boletim de Ocorrência não é documento 

imprescindível nas ações de DPVAT quando existem outras provas da 

alegação. Se o prontuário médico dos primeiros atendimentos da vítima 

registra o acidente, o nexo de causalidade é evidente. Nos termos do art. 

85, §11º, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os 

honorários anteriormente fixados, levando-se em contra o trabalho 

adicional realizado em grau recursal.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018) Quanto ao pedido 

de ordem para que a ré se comunique com a autora somente por meio 

deste processo Judicial e que se abstenha de fazer as condutas ilegais 

descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, indefiro-o por falta de 

comprovação que a ré tenha buscado comunicação extrajudicial com a 

autora, assim como tenha praticado qualquer conduta ilícita. Com relação 

ao pedido de danos morais, é certo que a indenização extrapatrimonial 

deve ser reservada pra os casos de dor profunda e intensa, em que 

ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à 

honra, à imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V e X da 

Constituição Federal. No caso em tela, sabe-se que a via administrativa 
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possui regulamentação própria disposta em lei específica, o que inclui 

sanções a depender da atuação das seguradoras consorciadas, 

possíveis mediante reclamação na ouvidoria da Superintendência de 

Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, neste âmbito, embora a parte 

autora tenha experimentado descontentamento com a informação de que a 

seguradora pretendida não estava, temporariamente, realizando o 

protocolo de requerimentos administrativos, isso por si só não é suficiente 

à caracterização de dano moral, considerando que não se verifica a 

existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029554-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENNER VINICIUS CARNEIRO LEAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029554-90.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

RENNER VINICIUS CARNEIRO LEAO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. RENNER VINICIUS CARNEIRO LEÃO, qualificado 

nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

pedido de danos morais em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 22/03/2019, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, bem como o pagamento a título de 

danos morais, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de 

acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo preliminarmente, alegado a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, a necessidade de adequação do valor 

da causa e a falta de interesse de agir pela ausência de requerimento 

administrativo. No mérito alega a inexistência de prova da invalidez, não 

comprovação do nexo causal, invalidez do boletim de ocorrência, 

impossibilidade de condenação em danos morais, proporcionalidade do 

pagamento conforme a extensão da lesão, impossibilidade de inversão do 

ônus da prova, bem como discorre quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos (ID 29183318). Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação da parte autora quanto ao laudo, a 

parte requerida deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme 

certidão de ID 30275503. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à 

alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 
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Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega a necessidade de adequação do valor da causa, vez que a 

autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro obrigatório, 

quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao segmento 

corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece prosperar, isto 

porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, sendo que tal 

quantificação depende de laudo pericial que ocorre no decorrer do 

processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor meramente 

estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – 

AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Quanto à alegação de falta de interesse de agir em 

razão da ausência de pedido administrativo prévio, esta não prospera, nos 

termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a 

questão restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse 

sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré alega a inexistência de prova da invalidez 

permanente. Tem-se nos autos que fora realizada audiência de 

conciliação, na qual fora juntado o termo de audiência, bem como laudo 

pericial médico comprovando a existência de lesões decorrentes de 

acidente pessoal com veículo automotor. Prescreve o artigo 5º, da Lei n. 

6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado. Desta forma, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 22/03/2019. 

Assim, a perícia médica judicial concluiu que RENNER VINICIUS CARNEIRO 

LEÃO apresenta invalidez permanente parcial incompleta do pé esquerdo 

de média intensidade avaliada em 50%, permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do pé esquerdo, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

50% de 50%. Desse modo, 50% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais). A ré alega a invalidez do boletim de 

ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado nem produzido 

pela autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente 

foi causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência 

não é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

– BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO 

VERIFICADA – FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR 

– RELATOS SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - 

NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO 

CARACTERIZADO - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM 

LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em insuficiência probatória do Boletim de 

Ocorrência, quando satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na 

espécie por meio de todo o conjunto probatório colacionado, com a 

demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente, de modo que a 

parte autora cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, 

que rege o seguro obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária 

proporcional ao grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Quanto ao pedido 

de ordem para que a ré se comunique com a autora somente por meio 

deste processo Judicial e que se abstenha de fazer as condutas ilegais 

descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, indefiro-o por falta de 

comprovação que a ré tenha buscado comunicação extrajudicial com a 

autora, assim como tenha praticado qualquer conduta ilícita. Com relação 

ao pedido de danos morais, é certo que a indenização extrapatrimonial 

deve ser reservada pra os casos de dor profunda e intensa, em que 

ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à 

honra, à imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V e X da 

Constituição Federal. No caso em tela, sabe-se que a via administrativa 
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possui regulamentação própria disposta em lei específica, o que inclui 

sanções a depender da atuação das seguradoras consorciadas, 

possíveis mediante reclamação na ouvidoria da Superintendência de 

Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, neste âmbito, embora a parte 

autora tenha experimentado descontentamento com a informação de que a 

seguradora pretendida não estava, temporariamente, realizando o 

protocolo de requerimentos administrativos, isso por si só não é suficiente 

à caracterização de dano moral, considerando que não se verifica a 

existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor $ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) equivalente 

ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na 

tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e 

pelo percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034858-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO REIS MORAES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034858-70.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDUARDO REIS MORAES SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. EDUARDO REIS MORAES SILVA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

pedido de danos morais em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 14/12/2018, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, bem como o pagamento a título de 

danos morais, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de 

acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo preliminarmente, alegado a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo e a falta de interesse de agir pela 

ausência de requerimento administrativo. No mérito alega a inexistência de 

prova da invalidez, não comprovação do nexo causal, invalidez do boletim 

de ocorrência, sobre a impossibilidade de condenação em danos morais, 

proporcionalidade do pagamento conforme a extensão da lesão, 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, bem como discorre quanto 

aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos (ID 

28905148). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

da parte autora quanto ao laudo, a parte requerida deixou transcorrer o 

prazo sem manifestação, conforme certidão de ID 29815710. É o relatório. 

Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 
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Quanto à alegação de falta de interesse de agir em razão da ausência de 

pedido administrativo prévio, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré alega a inexistência de prova da invalidez 

permanente. Tem-se nos autos que fora realizada audiência de 

conciliação, na qual fora juntado o termo de audiência, bem como laudo 

pericial médico comprovando a existência de lesões decorrentes de 

acidente pessoal com veículo automotor. Prescreve o artigo 5º, da Lei n. 

6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado. Desta forma, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 14/12/2018. 

Assim, a perícia médica judicial concluiu que EDUARDO REIS MORAES 

SILVA apresenta invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo 

direito de leve intensidade avaliada em 25%, permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Embora a parte autora tenha discordado do laudo pericial 

realizado na audiência de conciliação e postulado por nova prova pericial 

com avaliação mais detalhada das lesões, entendo desnecessário, tendo 

em vista que esta concorda com a realização da avaliação médica, 

estando o presente feito devidamente instruído, não consignando ao autor 

comprovar a sua invalidez permanente, motivo pelo qual não há como 

prosperar tal pedido. Sendo assim, comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo 

direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, 

ou seja, 25% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 

843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). A 

ré alega a invalidez do boletim de ocorrência, argumentando que o fato 

não fora presenciado nem produzido pela autoridade policial, por isso não 

seria possível afirmar que o acidente foi causado por veículo. Entretanto, é 

sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento hábil a 

comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser 

corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no 

presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO VERIFICADA – 

FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR – RELATOS 

SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - NEXO 

CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO CARACTERIZADO - 

INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL 

JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. Não 

há falar em insuficiência probatória do Boletim de Ocorrência, quando 

satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na espécie por meio de todo 

o conjunto probatório colacionado, com a demonstração do noticiado 

acidente e do dano decorrente, de modo que a parte autora cumpriu os 

requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro 

obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária proporcional ao 

grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Quanto ao pedido de ordem 

para que a ré se comunique com a autora somente por meio deste 

processo Judicial e que se abstenha de fazer as condutas ilegais 

descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, indefiro-o por falta de 

comprovação que a ré tenha buscado comunicação extrajudicial com a 

autora, assim como tenha praticado qualquer conduta ilícita. Com relação 

ao pedido de danos morais, é certo que a indenização extrapatrimonial 

deve ser reservada pra os casos de dor profunda e intensa, em que 

ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à 

honra, à imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V e X da 

Constituição Federal. No caso em tela, sabe-se que a via administrativa 

possui regulamentação própria disposta em lei específica, o que inclui 

sanções a depender da atuação das seguradoras consorciadas, 

possíveis mediante reclamação na ouvidoria da Superintendência de 

Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, neste âmbito, embora a parte 

autora tenha experimentado descontentamento com a informação de que a 

seguradora pretendida não estava, temporariamente, realizando o 

protocolo de requerimentos administrativos, isso por si só não é suficiente 

à caracterização de dano moral, considerando que não se verifica a 

existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 
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Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e 

cinco centavos) equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado 

pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada 

pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor 

da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032858-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZAQUEU DE OLIVEIRA MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032858-97.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ZAQUEU DE OLIVEIRA MORAES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ZAQUEU DE OLIVEIRA MORAES, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

pedido de danos morais em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 09/06/2019, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, bem como o pagamento a título de 

danos morais, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de 

acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo preliminarmente, alegado a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, a necessidade de adequação do valor 

da causa e a falta de interesse de agir pela ausência de requerimento 

administrativo. No mérito alega a inexistência de prova da invalidez, não 

comprovação do nexo causal, invalidez do boletim de ocorrência, a 

impossibilidade de condenação em danos morais, proporcionalidade do 

pagamento conforme a extensão da lesão, impossibilidade de inversão do 

ônus da prova, bem como discorre quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos (ID 26354925). Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação da parte autora quanto ao laudo, a 

parte requerida deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme 

certidão de ID 28671244. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à 

alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega a necessidade de adequação do valor da causa, vez que a 

autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro obrigatório, 

quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao segmento 

corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece prosperar, isto 

porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, sendo que tal 

quantificação depende de laudo pericial que ocorre no decorrer do 

processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor meramente 

estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – 

AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 
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somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Quanto à alegação de falta de interesse de agir em 

razão da ausência de pedido administrativo prévio, esta não prospera, nos 

termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a 

questão restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse 

sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré alega a inexistência de prova da invalidez 

permanente. Tem-se nos autos que fora realizada audiência de 

conciliação, na qual fora juntado o termo de audiência, bem como laudo 

pericial médico comprovando a existência de lesões decorrentes de 

acidente pessoal com veículo automotor. Prescreve o artigo 5º, da Lei n. 

6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado. Desta forma, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 09/06/2019. 

Assim, a perícia médica judicial concluiu que ZAQUEU DE OLIVEIRA 

MORAES apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito de média intensidade avaliada em 50%, bem como invalidez 

permanente parcial incompleta da mão esquerda de média intensidade 

avaliada em 50%, permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada 

a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os 

seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas.” (grifo nosso). A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). Neste 

caso, a perícia médica realizada atestou 50% de invalidez permanente 

parcial incompleta do membro inferior direito, bem como 50% de invalidez 

permanente parcial incompleta da mão esquerda, devendo estas serem 

calculadas sobre o percentual para os membros lesados, ou seja, 50% de 

70% e 50% de 70%, respectivamente. Sendo assim: a) 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil 

quatrocentos e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse 

valor, ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). b) 

70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 

(nove mil quatrocentos e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% 

desse valor, ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais). Totalizando assim a quantia de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais). A ré alega a invalidez do boletim de ocorrência, 

argumentando que o fato não fora presenciado nem produzido pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não 

é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

– BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO 

VERIFICADA – FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR 

– RELATOS SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - 

NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO 

CARACTERIZADO - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM 

LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em insuficiência probatória do Boletim de 

Ocorrência, quando satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na 

espécie por meio de todo o conjunto probatório colacionado, com a 

demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente, de modo que a 

parte autora cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, 

que rege o seguro obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária 

proporcional ao grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Quanto ao pedido 

de ordem para que a ré se comunique com a autora somente por meio 

deste processo Judicial e que se abstenha de fazer as condutas ilegais 

descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, indefiro-o por falta de 

comprovação que a ré tenha buscado comunicação extrajudicial com a 

autora, assim como tenha praticado qualquer conduta ilícita. Com relação 

ao pedido de danos morais, é certo que a indenização extrapatrimonial 

deve ser reservada pra os casos de dor profunda e intensa, em que 

ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à 

honra, à imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V e X da 

Constituição Federal. No caso em tela, sabe-se que a via administrativa 

possui regulamentação própria disposta em lei específica, o que inclui 

sanções a depender da atuação das seguradoras consorciadas, 

possíveis mediante reclamação na ouvidoria da Superintendência de 

Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, neste âmbito, embora a parte 

autora tenha experimentado descontentamento com a informação de que a 

seguradora pretendida não estava, temporariamente, realizando o 

protocolo de requerimentos administrativos, isso por si só não é suficiente 

à caracterização de dano moral, considerando que não se verifica a 

existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 
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REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais) 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029717-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA APARECIDA KUNTZLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029717-70.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JESSICA APARECIDA KUNTZLER REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. JESSICA APARECIDA KUNTZLER, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

pedido de danos morais em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 04/04/2019, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, bem como o pagamento a título de 

danos morais, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de 

acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo preliminarmente, alegado a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, a necessidade de adequação do valor 

da causa e a falta de interesse de agir pela ausência de requerimento 

administrativo. No mérito alega a inexistência de prova da invalidez, não 

comprovação do nexo causal, invalidez do boletim de ocorrência, sobre a 

impossibilidade de condenação em danos morais, proporcionalidade do 

pagamento conforme a extensão da lesão, impossibilidade de inversão do 

ônus da prova, bem como discorre quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos (ID 28916162). Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação da parte autora quanto ao laudo, a 

parte requerida deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme 

certidão de ID 29829713. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à 

alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega a necessidade de adequação do valor da causa, vez que a 

autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro obrigatório, 

quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao segmento 

corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece prosperar, isto 

porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, sendo que tal 

quantificação depende de laudo pericial que ocorre no decorrer do 

processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor meramente 

estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – 

AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 
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PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Quanto à alegação de falta de interesse de agir em 

razão da ausência de pedido administrativo prévio, esta não prospera, nos 

termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a 

questão restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse 

sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré alega a inexistência de prova da invalidez 

permanente. Tem-se nos autos que fora realizada audiência de 

conciliação, na qual fora juntado o termo de audiência, bem como laudo 

pericial médico comprovando a existência de lesões decorrentes de 

acidente pessoal com veículo automotor. Prescreve o artigo 5º, da Lei n. 

6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado. Desta forma, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 04/04/2019. 

Assim, a perícia médica judicial concluiu que JESSICA APARECIDA 

KUNTZLER apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo de média intensidade avaliada em 50%, permitindo admitir 

o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos 

corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve 

ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). A ré alega a 

invalidez do boletim de ocorrência, argumentando que o fato não fora 

presenciado nem produzido pela autoridade policial, por isso não seria 

possível afirmar que o acidente foi causado por veículo. Entretanto, é 

sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento hábil a 

comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser 

corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no 

presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO VERIFICADA – 

FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR – RELATOS 

SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - NEXO 

CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO CARACTERIZADO - 

INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL 

JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. Não 

há falar em insuficiência probatória do Boletim de Ocorrência, quando 

satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na espécie por meio de todo 

o conjunto probatório colacionado, com a demonstração do noticiado 

acidente e do dano decorrente, de modo que a parte autora cumpriu os 

requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro 

obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária proporcional ao 

grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Quanto ao pedido de ordem 

para que a ré se comunique com a autora somente por meio deste 

processo Judicial e que se abstenha de fazer as condutas ilegais 

descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, indefiro-o por falta de 

comprovação que a ré tenha buscado comunicação extrajudicial com a 

autora, assim como tenha praticado qualquer conduta ilícita. Com relação 

ao pedido de danos morais, é certo que a indenização extrapatrimonial 

deve ser reservada pra os casos de dor profunda e intensa, em que 

ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à 

honra, à imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V e X da 

Constituição Federal. No caso em tela, sabe-se que a via administrativa 

possui regulamentação própria disposta em lei específica, o que inclui 

sanções a depender da atuação das seguradoras consorciadas, 

possíveis mediante reclamação na ouvidoria da Superintendência de 

Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, neste âmbito, embora a parte 

autora tenha experimentado descontentamento com a informação de que a 

seguradora pretendida não estava, temporariamente, realizando o 

protocolo de requerimentos administrativos, isso por si só não é suficiente 

à caracterização de dano moral, considerando que não se verifica a 

existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 
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MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019770-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO RODRIGUES MALHEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019770-89.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

GENIVALDO RODRIGUES MALHEIROS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. GENIVALDO RODRIGUES MALHEIROS, qualificado 

nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

pedido de danos morais em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 05/04/2019, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, bem como o pagamento a título de 

danos morais, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de 

acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo preliminarmente, alegado a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo e a falta de interesse de agir pela 

ausência de requerimento administrativo. No mérito alega a inexistência de 

prova da invalidez, não comprovação do nexo causal, invalidez do boletim 

de ocorrência, sobre a impossibilidade de condenação em danos morais, 

proporcionalidade do pagamento conforme a extensão da lesão, 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, bem como discorre quanto 

aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos (ID 

28905154). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

da parte autora quanto ao laudo, a parte requerida deixou transcorrer o 

prazo sem manifestação, conforme certidão de ID 29815728. É o relatório. 

Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir em razão da ausência de 

pedido administrativo prévio, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070020/3/2020 Página 193 de 569



MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré alega a inexistência de prova da invalidez 

permanente. Tem-se nos autos que fora realizada audiência de 

conciliação, na qual fora juntado o termo de audiência, bem como laudo 

pericial médico comprovando a existência de lesões decorrentes de 

acidente pessoal com veículo automotor. Prescreve o artigo 5º, da Lei n. 

6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado. Desta forma, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 05/04/2019. 

Assim, a perícia médica judicial concluiu que GENIVALDO RODRIGUES 

MALHEIROS apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

tornozelo esquerdo de intensa intensidade avaliada em 75%, permitindo 

admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os 

danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, 

assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

A ré alega a invalidez do boletim de ocorrência, argumentando que o fato 

não fora presenciado nem produzido pela autoridade policial, por isso não 

seria possível afirmar que o acidente foi causado por veículo. Entretanto, é 

sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento hábil a 

comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser 

corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no 

presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO VERIFICADA – 

FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR – RELATOS 

SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - NEXO 

CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO CARACTERIZADO - 

INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL 

JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. Não 

há falar em insuficiência probatória do Boletim de Ocorrência, quando 

satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na espécie por meio de todo 

o conjunto probatório colacionado, com a demonstração do noticiado 

acidente e do dano decorrente, de modo que a parte autora cumpriu os 

requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro 

obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária proporcional ao 

grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Quanto ao pedido de ordem 

para que a ré se comunique com a autora somente por meio deste 

processo Judicial e que se abstenha de fazer as condutas ilegais 

descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, indefiro-o por falta de 

comprovação que a ré tenha buscado comunicação extrajudicial com a 

autora, assim como tenha praticado qualquer conduta ilícita. Com relação 

ao pedido de danos morais, é certo que a indenização extrapatrimonial 

deve ser reservada pra os casos de dor profunda e intensa, em que 

ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à 

honra, à imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V e X da 

Constituição Federal. No caso em tela, sabe-se que a via administrativa 

possui regulamentação própria disposta em lei específica, o que inclui 

sanções a depender da atuação das seguradoras consorciadas, 

possíveis mediante reclamação na ouvidoria da Superintendência de 

Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, neste âmbito, embora a parte 

autora tenha experimentado descontentamento com a informação de que a 

seguradora pretendida não estava, temporariamente, realizando o 

protocolo de requerimentos administrativos, isso por si só não é suficiente 

à caracterização de dano moral, considerando que não se verifica a 

existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 
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demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos) equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado 

pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada 

pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor 

da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037478-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CARDOSO MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037478-55.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

FERNANDA CARDOSO MACHADO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. FERNANDA CARDOSO MACHADO, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

pedido de danos morais em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 17/09/2018, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, bem como o pagamento a título de 

danos morais, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de 

acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo preliminarmente, alegado a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, a necessidade de adequação do valor 

da causa e a falta de interesse de agir pela ausência de finalização do 

requerimento administrativo. No mérito alega a inexistência de prova da 

invalidez, não comprovação do nexo causal, invalidez do boletim de 

ocorrência, a impossibilidade de condenação em danos morais, 

proporcionalidade do pagamento conforme a extensão da lesão, 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, bem como discorre quanto 

aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos (ID 

28911052). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

da parte autora quanto ao laudo, a parte requerida deixou transcorrer o 

prazo sem manifestação, conforme certidão de ID 29765960. É o relatório. 

Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega a necessidade de adequação do valor da causa, vez que a 

autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro obrigatório, 

quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao segmento 

corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece prosperar, isto 

porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, sendo que tal 

quantificação depende de laudo pericial que ocorre no decorrer do 

processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor meramente 

estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – 

AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Quanto à alegação de falta de interesse de agir em 

razão da ausência de finalização do pedido administrativo, esta não 

prospera, nos termos do entendimento já consolidado de que se houve 

contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar 

arguida. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE 

DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE 

MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA 
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PROCESSUAL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR 

REJEITADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO 

LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO CAUSAL. 

ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 1. Embora 

indispensável o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da 

ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão resistida 

judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a inevitabilidade 

de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor não conseguiria 

a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de se promover 

uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser afastada a alegada 

falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio da economia e do 

aproveitamento dos atos processuais, além da primazia do julgamento do 

mérito inserida na esfera da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º 

do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 

0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de 

Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado 

no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) No mérito, a ré alega a 

inexistência de prova da invalidez permanente. Tem-se nos autos que fora 

realizada audiência de conciliação, na qual fora juntado o termo de 

audiência, bem como laudo pericial médico comprovando a existência de 

lesões decorrentes de acidente pessoal com veículo automotor. Prescreve 

o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que o pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado. Desta 

forma, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que a autora foi vítima de acidente de 

trânsito em 17/09/2018. Assim, a perícia médica judicial concluiu que 

FERNANDA CARDOSO MACHADO apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do ombro direito de média intensidade avaliada em 50%, 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo 

direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, 

ou seja, 50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). A ré 

alega a invalidez do boletim de ocorrência, argumentando que o fato não 

fora presenciado nem produzido pela autoridade policial, por isso não 

seria possível afirmar que o acidente foi causado por veículo. Entretanto, é 

sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento hábil a 

comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser 

corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no 

presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO VERIFICADA – 

FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR – RELATOS 

SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - NEXO 

CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO CARACTERIZADO - 

INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL 

JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. Não 

há falar em insuficiência probatória do Boletim de Ocorrência, quando 

satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na espécie por meio de todo 

o conjunto probatório colacionado, com a demonstração do noticiado 

acidente e do dano decorrente, de modo que a parte autora cumpriu os 

requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro 

obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária proporcional ao 

grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Quanto ao pedido de ordem 

para que a ré se comunique com a autora somente por meio deste 

processo Judicial e que se abstenha de fazer as condutas ilegais 

descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, indefiro-o por falta de 

comprovação que a ré tenha buscado comunicação extrajudicial com a 

autora, assim como tenha praticado qualquer conduta ilícita. Com relação 

ao pedido de danos morais, é certo que a indenização extrapatrimonial 

deve ser reservada pra os casos de dor profunda e intensa, em que 

ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à 

honra, à imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V e X da 

Constituição Federal. No caso em tela, sabe-se que a via administrativa 

possui regulamentação própria disposta em lei específica, o que inclui 

sanções a depender da atuação das seguradoras consorciadas, 

possíveis mediante reclamação na ouvidoria da Superintendência de 

Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, neste âmbito, embora a parte 

autora tenha experimentado descontentamento com a informação de que a 

seguradora pretendida não estava, temporariamente, realizando o 

protocolo de requerimentos administrativos, isso por si só não é suficiente 

à caracterização de dano moral, considerando que não se verifica a 

existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070020/3/2020 Página 196 de 569



(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos) equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035393-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE RODRIGUES ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1035393-96.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JORGE RODRIGUES ALMEIDA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. JORGE RODRIGUES ALMEIDA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

pedido de danos morais em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 31/08/2017, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, bem como o pagamento a título de 

danos morais, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de 

acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo preliminarmente, alegado a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, a necessidade de adequação do valor 

da causa e a falta de interesse de agir pela ausência de requerimento 

administrativo. No mérito alega a inexistência de prova da invalidez, a 

impossibilidade de condenação em danos morais, proporcionalidade do 

pagamento conforme a extensão da lesão, impossibilidade de inversão do 

ônus da prova, bem como discorre quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos (ID 28905174). Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação da parte autora quanto ao laudo, a 

parte requerida deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme 

certidão de ID 29826510. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à 

alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega a necessidade de adequação do valor da causa, vez que a 

autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro obrigatório, 

quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao segmento 

corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece prosperar, isto 

porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, sendo que tal 

quantificação depende de laudo pericial que ocorre no decorrer do 

processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor meramente 

estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – 

AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Quanto à alegação de falta de interesse de agir em 

razão da ausência de pedido administrativo prévio, esta não prospera, nos 

termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a 

questão restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse 

sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 
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PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré alega a inexistência de prova da invalidez 

permanente. Tem-se nos autos que fora realizada audiência de 

conciliação, na qual fora juntado o termo de audiência, bem como laudo 

pericial médico comprovando a existência de lesões decorrentes de 

acidente pessoal com veículo automotor. Prescreve o artigo 5º, da Lei n. 

6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado. Desta forma, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 31/08/2017. 

Assim, a perícia médica judicial concluiu que JORGE RODRIGUES ALMEIDA 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior 

direito de média intensidade avaliada em 50%, permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Quanto ao pedido 

de ordem para que a ré se comunique com a autora somente por meio 

deste processo Judicial e que se abstenha de fazer as condutas ilegais 

descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, indefiro-o por falta de 

comprovação que a ré tenha buscado comunicação extrajudicial com a 

autora, assim como tenha praticado qualquer conduta ilícita. Com relação 

ao pedido de danos morais, é certo que a indenização extrapatrimonial 

deve ser reservada pra os casos de dor profunda e intensa, em que 

ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à 

honra, à imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V e X da 

Constituição Federal. No caso em tela, sabe-se que a via administrativa 

possui regulamentação própria disposta em lei específica, o que inclui 

sanções a depender da atuação das seguradoras consorciadas, 

possíveis mediante reclamação na ouvidoria da Superintendência de 

Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, neste âmbito, embora a parte 

autora tenha experimentado descontentamento com a informação de que a 

seguradora pretendida não estava, temporariamente, realizando o 

protocolo de requerimentos administrativos, isso por si só não é suficiente 

à caracterização de dano moral, considerando que não se verifica a 

existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 
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DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002598-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA REGINA CRUZ KARKLE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SOUZA BATISTA OAB - MT27275/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1002598-03.2020 Trata-se de Embargos de Declaração opostos por 

Anna Regina Cruz Karkle, aduzindo que a decisão de id. 29324707 é 

contraditória, vez a decisão de id. 28871972 determina o lançamento de 

suas notas no portal do aluno, que não foi cumprida pela embargada, vez 

que a embargante não possui nota zero, requerendo o acolhimento destes 

embargos. Pretende ainda, a condenação da embargada ao pagamento de 

litigância de má-fé, ato atentatória a dignidade da justiça, além de medidas 

coercitivas para o cumprimento da decisão de id. 28871972, para que 

apresente as notas da embargante, oportunize o pagamento das 

mensalidades em atraso, com a emissão dos boletos para pagamento. 

Além de impugnar os documentos apresentados pela embargada. É o 

relatório. Decido. O objetivo dos embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro 

material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III 

do CPC). Analisando os Embargos de Declarações verifica-se que o 

objetivo da embargante é unicamente rediscutir a matéria, assim, 

analisando a decisão embargada, não vislumbro tais vícios apontados, 

ressalto que apesar a embargante afirmar que possui notas aptas a ser 

aprovada, não fez provas de suas alegações, assim, prudente e 

necessária a dilação probatória acerca da aprovação ou não da autora em 

todas as disciplinas, motivo pelo qual os presentes embargos merecem 

total rejeição, tendo em vista que não se prestam a modificá-la. A 

propósito: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE 

PROPÓSITO DE REDISCUTIR O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO 

NÃO PROVIDO. São incabíveis os Aclaratórios quando não há no decisum 

nenhuma das situações descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de 

meio impróprio para provocar o prequestionamento ou a rediscussão de 

matéria devidamente analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 

109233/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 

06/10/2017) negritei Não se verifica, no caso dos autos, que a embargante 

tenha praticado qualquer das condutas dispostas no art. 80, do CPC, não 

existindo, portanto, prova inequívoca de prejuízos causados a 

embargante, por isso, não há que se falar em condenação da embargante 

por litigância de má fé e nem em ato atentatório a dignidade da justiça (art. 

77, IV, § 1º do CPC). Com essas considerações, REJEITO os embargos de 

declaração de id. 29689156, mantendo intacta a decisão de id. 29324707. 

No mais, intime-se a parte requerida para emitir os boletos de 

mensalidades da parte autora, como determinando na decisão de id. 

28871972, no prazo de 5 (cinco) dia. Aguarde-se a audiência designada 

nos autos. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0018013-34.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOICY DANIELLE GONCALVES CINTRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOSE CINTRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVALDO JOSE DOS SANTOS OAB - MT12175-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS OSCAR DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CLEUNICE ALVES DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

AMADOR MARTINS DE ASSUNCAO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR DE LIMA CERQUEIRA OAB - MT19025-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Visto. Espólio de José Cintra e Jonize Maria da Cunha 

Cintra, representado pela inventariante Joicy Danielle Gonçalves Cintra, 

ajuizou Ação de Nulidade de Ato Jurídico, c/c Indenização e Imissão na 

Posse, em desfavor de Carlos Oscar dos Santos e Cleonice Alves dos 

Santos, todos devidamente qualificados nos autos, alegando que o imóvel 

localizado no conjunto habitacional CPA II, à Rua 09, Quadra 87, Casa 11, 

nesta Capital, faz parte do acervo hereditário, e o inventariante nomeado à 

época, o sr. Roberto Carlos da Cunha Cintra, nos autos no processo de 

inventário n. 405/1985, que tramitou na Primeira Vara Especializada de 

Família e Sucessões desta Capital, omitiu no rol de herdeiros a existência 

de Joicy Danielle Gonçalves Cintra, também filha do falecido José Cintra, e 

que na época era menor impúbere. Narra que o anterior inventariante, Sr. 

Roberto Carlos, permitiu o arquivamento do processo de inventário e 

efetivou a venda do citado bem ao Sr. Amador Martins de Assunção, em 

18/12/1988, tendo este, no ano de 1995, revendido aos requeridos, sem a 

devida observância da regularidade do inventário, bem como interesse de 

terceiro, além das exigências decorrentes de impostos (fazenda pública), 

etc., conforme previsão normativa. Assevera que desde o primeiro 

momento os compradores adquiriram o imóvel de má-fé, já que a venda foi 

realizada em 18/12/1988 e a inventariante Joicy Danielle (filha do Sr. José 

Cintra) já havia se habilitado nos autos, o que poderia ser comprovado 

mediante simples certidão, assim, foi desrespeitada a universalidade e 

indivisibilidade dos bens da herança, decorrendo a situação de objeto 

nulo. Requer a procedência da demanda para que seja declarada a 

nulidade do negócio jurídico firmado entre Roberto Carlos e Amador 

Martins de Assunção e deste com os requeridos, consequentemente a 

imissão da parte autora na posse do imóvel; a condenação dos requeridos 

ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes) na 

forma de aluguéis, em valor equivalente a dois salários mínimos, com termo 

inicial da data da notificação (20/10/2005) até a efetiva desocupação, além 

das verbas de sucumbência. A parte ré apresentou contestação (Id. 

25830315), levantando preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento 

de que não celebrou contrato com o espólio ou seu antigo inventariante, 

mas sim com o sr. Amador e denuncia este à lide. No mérito, alega que ao 

primeiro comprador foi apresentada somente certidão de nascimento do 

Sr. Roberto Carlos da Cunha Cintra e da Sra. Valéria Cristina da Cunha 

Cintra, com a informação de que eram os únicos herdeiros e jamais 

mencionaram a existência de Joicy Danielle; que com a morte conjunta do 

Sr. José Cintra e Sra. Jonize Maria, há comoriência identificada, não 

podendo Joicy Danielle pleitear interesse total no referido imóvel, já que é 

herdeira somente do Sr. José Cintra; que a inventariante atual pretende 

enriquecer injustamente, vez que a parte ré realizou benfeitorias no 

imóvel, aumentando consideravelmente o valor do bem; questiona a 

regularidade da certidão de nascimento de Joicy Danielle, pois na data da 

efetivação do registro, o declarante – pai José Cintra, já havia falecido. 

Requer o acolhimento da preliminar ou a improcedência dos pedidos 

autorais, do contrário, que seja reconhecido o direito de retenção, cujas 
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melhorias deverão ser apuradas no curso do processo. Réplica no 

arquivo de Id. 25830322. As partes foram intimadas a especificarem as 

provas a produzir (Id. 25830325). A parte ré juntou documentos (Id. 

25830327) e a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide (Id. 

25830333). No arquivo de Id. 25832299 consta sentença de parcial 

procedência do pedido. Em sede de recurso, o TJMT cassou a sentença, 

em razão do cerceamento de defesa do réu quanto à denunciação à lide 

(Id. 25832319). Foi determinada a citação do denunciado Amador (Id. 

25832328), o qual não foi encontrado no endereço (Id. 25832404) e o 

denunciante/réu, mesmo intimado (Id. 25832404), deixou transcorrer o 

prazo sem manifestação. É o relatório. Decido. Trata-se de Ação de 

Nulidade de Ato Jurídico, c/c Indenização e Imissão na Posse movida pelo 

Espólio de José Cintra e Jonize Maria da Cunha Cintra, representado pela 

inventariante Joicy Danielle Gonçalves Cintra, em desfavor de Carlos 

Oscar dos Santos e Cleonice Alves dos Santos. Quanto a preliminar, 

registre-se que partes legítimas são as pessoas titulares da relação 

jurídica material objeto da demanda, sendo autor aquele que atribui a si o 

direito que pleiteia e réu aquele a quem o autor atribui o dever de 

satisfazer sua pretensão. A legitimidade – que é uma das condições da 

ação (art. 18º e também art. 485, VI, do NCPC) – não se confunde com o 

próprio mérito. Ela se restringe a uma análise superficial acerca da pessoa 

que o autor da ação aponta como devedor da satisfação de sua 

pretensão e de quem aponta como titular do direito correspondente à 

providência judicial que pede, sendo analisada em tese. Dessa forma, uma 

parte é chamada autora porque se apresenta ao Estado-juiz como 

detentora do direito que alega, tendo legitimidade ativa para propor a ação 

– ou seja, iniciar um processo – contra o réu, que por ser aquele que, 

supostamente, satisfará a pretensão indicada pelo autor, tem legitimidade 

passiva para tanto e dessa forma figura no processo como aquele de 

quem o autor exige o cumprimento da obrigação a ele demandada. No 

caso em apreço, a parte autora pretende recuperar o bem imóvel que se 

encontra na posse dos requeridos, ser indenizada por eles em razão da 

ocupação indevida, em decorrência da nulidade arguida (vício insanável 

da aquisição realizada pelos requeridos), portanto, resta demonstrado, a 

princípio, a legitimidade dos réus para figurarem no polo passivo da ação. 

Desse modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. Os réus deixaram 

de promover a citação do denunciado Amador, assim, o processo seguirá 

apenas contra os mesmos. Os atos inexistentes e nulos são insanáveis, 

não sendo passível de conserto ou convalidação pelo decurso do tempo. 

São, portanto, imprescritíveis (art. 169 do Código Civil). Ressalte-se que 

nulidade constitui a sanção imposta pela norma jurídica, para privar os 

efeitos do ato negocial praticado em sua desobediência, impondo a 

declaração de sua existência. Maria Helena Diniz ensina que Com a 

declaração da nulidade absoluta do negócio jurídico, este não produzirá 

qualquer efeito por ofender princípios de ordem pública, por estar 

inquinado por vícios essenciais. [...] De modo que um negócio nulo é como 

se nunca tivesse existido desde sua formação, pois a declaração de sua 

invalidade produz efeito ex tunc”.[1] Verifica-se que o imóvel localizado 

CPA II, à Rua 09, Quadra 87, Casa 11, nesta Capital, realmente estava 

relacionado nas primeiras declarações prestadas em 05/09/1984 pelo 

então inventariante Roberto Carlos da Cunha Cintra (Id. 25830304, fl. 39). 

Em 29/10/1986, Joicy Danielle Gonçalves Cintra peticionou nos autos do 

Inventário nº 405/85, requerendo a juntada da cópia da certidão de 

nascimento registrada em 10/11/1983, comprovando sua filiação em 

relação ao falecido José Cintra, para que também fosse incluída no rol de 

herdeiros (Id. 25830305, fl. 40/41). Posteriormente, sem encerramento do 

inventário ou autorização do juízo, Roberto Carlos, também representando 

a herdeira Valéria Cristina da Cunha Cintra, apesar de não constar 

procuração desta nos autos para ele, efetivou a venda do citado bem em 

19/12/1988 para o Sr. Amador Martins de Assunção (Id. 25830306, fl. 45) 

e este, no ano de 1995, revendeu aos requeridos (Id. 25830306, fl. 46), e 

mais, infringiu o direito da herdeira e agora inventariante Joicy Danielle 

Gonçalves Cintra, a qual era menor na época da venda. O negócio foi 

praticado não pelo Espólio de José Cintra e Jonize Maria da Cunha Cintra, 

mas por apenas dois herdeiros, ou seja, pelo então inventariante Roberto 

Carlos e sua irmã Valéria, sendo assim o imóvel foi transferido por quem 

não detinha a condição de senhor e possuidor, consequentemente não 

poderia dispor de patrimônio que não lhe pertencia, ainda mais quando já 

havia certeza jurídica quanto a relação de paternidade entre o falecido 

José Cintra e Joicy Danielle Gonçalves Cintra. Segundo o art. 992, I, do 

CPC/73, que vigorava quando da celebração do pacto, qualquer ato de 

disposição envolvendo bens de qualquer espécie integrantes do acervo 

partilhável, dependia tanto de autorização do juiz como da autorização de 

todos os interessados. Há que se destacar que a inexistência da anuência 

da pessoa prejudicada, no caso a herdeira Joicy Danielle, indica o conluio, 

o que não pode ser agasalhado pelo Estado de Direito. Também não 

procede a alegação dos réus de que desconheciam a existência do 

inventário, já que no primeiro contrato consta expressamente a informação 

de que o imóvel “se encontra em inventário, Espólio de José Cintra” (Id. Id. 

25830306, fl. 45). Sobre a comoriência, como bem exposto pelo juiz que à 

época presidia o feito, que De qualquer forma, não há que se falar de 

quantum ou percentual de interesse da Inventariante, visto que esta 

elementar não se está a discutir no presente processo. Os autos levam 

em conta a situação de regularidade ou irregularidade na disposição dos 

bens do inventário (Id. 25832300). Coaduno ainda com o entendimento do 

antigo julgador de que: “Não há que se falar em boa-fé objetiva, visto que 

quem dispôs do bem o fez de forma ilegítima e quem o adquiriu não buscou 

cumprir às exigências legais no concernente à aquisição, não se podendo 

alegar, pois, a própria torpeza para fins de benefícios não permitidos pela 

ordem nacional, na intenção de se eximir de uma obrigação a todos 

imposta. Aliás, como bem frisaram os requeridos, detinham conhecimento 

dos falecimentos (comoriência) e aceitaram a disposição não procedida 

através de inventário, sem as necessidades de diligência, conforme se 

exige em decorrência da própria abertura da sucessão (todos os 

herdeiros – art. 1.572 do CC/1916). Afinal, a certidão judicial, a ser 

oferecida, no concernente ao bem, deverá sempre ser da época do 

negócio, não podendo retratar momento anterior. Assim, ainda, que 

apresentada certidão aos Requeridos, na tentativa de asseverar quanto à 

existência de herdeiros únicos, deveriam os mesmos deter os cuidados à 

efetivação de qualquer negócio. Não valendo, nesta oportunidade, o 

preceito caracterizador da boa-fé”. (Id. 25832300). No tocante a certidão 

de nascimento de Joicy Danielle, de que quando da efetivação do registro, 

o declarante – pai José Cintra, já havia falecido, vê-se que tramitou ação 

de investigação de paternidade em desfavor do de cujus (Id. 25830319, fl. 

78), e possível alegação de validade ou não, não poderá ser dirimida neste 

juízo. A nulidade do contrato é medida de rigor e a ordem de imissão na 

posse é uma consequência direta deste reconhecimento. A propósito, 

colaciono julgado de outro caso semelhante promovido pelo Espólio: 

“APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DE ATO JURÍDICO – PRELIMINAR DE 

PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO 

AQUISITIVA – VENDA DE BEM DO ESPÓLIO – INSTRUMENTO PARTICULAR 

– HERDEIRAS MENORES DE IDADE – NÃO OBSERVÂNCIA DE 

SOLENIDADE FORMAL – ATO NULO – RETORNO DAS PARTES AO 

ESTADO ANTERIOR – LUCROS CESSANTES – ÔNUS DA PROVA – 

PRELIMINARES REJEITADAS – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. A 

nulidade absoluta pode ser reconhecida de ofício e a qualquer tempo, por 

envolver conteúdo de interesse público. A aquisição do domínio por meio 

de usucapião pressupõe a posse justa, seja ele ordinário ou 

extraordinário. O usucapião pode ser alegado como matéria de defesa, 

desde que com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão 

possessória, pois a prescrição aquisitiva não pode ser reconhecida em 

outro procedimento que não seja a própria Ação de Usucapião. A nulidade 

caracteriza uma sanção pela ofensa aos requisitos legais 

pré-determinados e não deve produzir efeitos jurídicos”. (TJMT, AP n. 

80156/2008, Quinta Câmara Cível, Relator Des. Marcos Machado, julgado 

em 30/11/2011). As alegadas benfeitorias realizadas no imóvel pelos réus 

não foram comprovadas, desincumbindo, assim, do ônus que lhes 

competiam (art. 373, II, CPC), além disso, a busca de ressarcimento de 

eventual prejuízo deverá ser feita em via própria e contra quem participou 

da suposta relação negocial. O lucro cessante, de natureza material, 

também não se presume, e sua comprovação constitui pressuposto da 

obrigação de indenizar, e a parte autora apenas afirma que o imóvel tem 

estrutura e localização privilegiada, capaz de gerar alugueres 

equivalentes a 02 (dois) salários mínimos, mas não o comprovou (art. 373, 

I, CPC). Não bastasse isso, os réus estavam utilizando o imóvel em 

decorrência do suposto contrato, sobre o qual nesse momento foi 

declarado nulo, e com a retomada do bem, o Espólio poderá dar a 

destinação correta (venda, etc.), consequentemente auferir proveitos e 

compensar suposto prejuízo. Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do 

NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na 

inicial pelo Espólio de José Cintra e Jonize Maria da Cunha Cintra, 

representado pela inventariante Joicy Danielle Gonçalves Cintra, em 

desfavor de Carlos Oscar dos Santos e Cleonice Alves dos Santos, para 

declarar nula a cadeia de transmissão do imóvel localizado no conjunto 
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habitacional CPA II, à Rua 09, Quadra 87, Casa 11, nesta Capital, 

consequentemente deferir a imissão da parte autora na posse do bem. Em 

razão da sucumbência recíproca, condeno as partes igualmente (50% 

para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, com fundamento no artigo 85, §2º, do NCPC, contudo, fica a 

exigibilidade suspensa por serem beneficiários da gratuidade da justiça 

(Ids. 25830300 – fl. 21 e 25830335 – fl. 130). Transitada em julgado, e 

nada sendo requerido, arquive-se o processo, após as baixas e 

anotações pertinentes. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] (in Código Civil Anotado, 10ª 

ed., São Paulo: Saraiva, 2004, p. 181).

11ª Vara Civel

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011811-67.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar 

se tem interesse em uma nova audiência de conciliação, bem como 

requerendo o que entender de direito. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS 

ALTOMARE CASTRILLON Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1275131 Nr: 29579-91.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVEIROS CENTRO OESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BARRETO DOS 

SANTOS - OAB:22.383-A

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por BC 

Cuiabá I Empreendimento Imobiliário SPE S/A em face de Viveiros Centro 

Oeste Ltda. com pedido de Tutela de Urgência.

Citado, o requerido apresentou contestação com pedido de reconvenção 

às fls. 100/142.

Impugnação à contestação e Contestação à Reconvenção acostadas às 

fls. 245/247.

Impugnação à contestação da Reconvenção às fls. 251/261.

Vieram os autos conclusos.

Passo a sanear o feito.

Primeiramente, INDEFIRO a denunciação à lide da Construtora TS-R Ltda, 

uma vez que o requerido afirma que a responsabilidade desta seria 

eventual, já que possui direito de regresso, se vier a sofrer danos 

decorrentes da presente ação.

 Assim sendo, cabível, após sentenciado os presentes autos, ação 

regressiva autônoma.

 No mais, as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

seus ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido o cumprimento do contrato 

fixado entre as partes, a existência de saldo a pagar, a origem da divida, a 

legalidade no protesto e da conduta da requerida, a existência de excesso 

na cobrança.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando-as.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1000115 Nr: 23500-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE ALMEIDA, MARIA AUXILIADORA DE 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL NEUROLOGICO DR. EGAS MONIZ 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ROCHA DE ALMEIDA - 

OAB:10881, Dr.ª Aline Rocha de Almeida - OAB/MT 10.881 - OAB:, 

POLIANA CARVALHO VIOLA - OAB:22794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS DE BARROS 

IBARRA PAPA - OAB:26844/O, Dr. Alexandre Slhessarenko - 

OAB/MT 3.921 - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Usucapião proposta por João Batista de Almeida e 

Maria Auxiliadora de Almeida em face de Hospital Neurológico Dr. Egas 

Moniz Ltda.

 Citado por edital, o requerido apresentou contestação por negativa geral 

às fls. 140/142, sustentado a nulidade da citação.

Impugnação às fls. 146/148.

Passo a sanear o feito.

Afasto a alegação de nulidade de citação por edital, visto que esgotadas 

todas as vias de localização do requerido, não tendo apresentado o seu 

curador qualquer outro meio de encontrar o endereço onde o requerido 

possa ser citado.

Assim sendo, no caso de impossibilidade de localização, a citação por 

edital é o meio adequado de levar ao requerido o conhecimento de ação 

ajuizada.

Dessa forma, REJEITO a preliminar.

NO mais, as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

seus ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido o preenchimento dos 

requisitos do Usucapião Extraordinário e a anuência dos confrontantes.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando-as.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1057551 Nr: 49815-35.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL CRESQUI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR COSTA BARBOSA, LOTUFO 

ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E 

RESIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FERREIRA DE BRITO 

- OAB:OAB/MS 9.982, HENRIQUE LIMA - OAB:OAB/MS 9.979, PAULO 

DE TARSO PEGOLO - OAB:OAB/MS 10.789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT, MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA 

MARQUES - OAB:9.995/MT
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 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, Corporais, Estéticos e 

Materiais decorrentes de Acidente de Trânsito promovida por Rafael 

Cresqui da Silva em desfavor de Edgar Costa Barbosa e Lotufo 

Engenharia e Comércio Ltda.

Citado, o requerido apresentou contestação às fls. 319/325, denunciando 

a lide a empresa Itaú Seguros de Auto e Residencia.

Impugnação à contestação às fls. 358/363.

O denunciado apresentou contestação às fls. 375/384.

Impugnação às fls. 418/420 e 421/422.

Vieram os autos conclusos.

Passo a sanear o feito.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a responsabilidade do 

funcionário da requerida Lotufo Engenharia e Construções pelo acidente, 

a ilegalidade na conduta, a existência de dano, sua extensão e nexo 

causal. A ocorrência de imprudência, negligencia ou impericia.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando-as.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1013792 Nr: 29218-45.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO APARECIDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIR ROMANO BAGGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - 

OAB:2090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALES DO VALLE BARBOSA 

ANJOS - OAB:14858

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se requerendo o que entender de 

direito.

Nicole Alves Lessa – Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1064352 Nr: 52876-98.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASSAN YOUSSEF EL RASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT, JUCIANE PEREIRA LIMA - OAB:17.763-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, do Provimento 56/2007 e da Ordem de 

Serviço nº 01/2017, impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder 

à intimação da Parte Requerente para, em cinco dias, manifestar sobre o 

pagamento voluntário protocolado nos autos.

 Isabela Oliveira Pinheiro – Estagiária.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152338 Nr: 6535-97.2004.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NFGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON CESAR MELO FARIA - 

OAB:6474, JOÃO VICENTE M. SCARAVELLI - OAB:3933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MAICON DOUGLAS 

PEREIRA DA SILVA, para devolução dos autos nº 6535-97.2004.811.0041, 

Protocolo 152338, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1005739 Nr: 25785-33.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAYLUSSAC DANTAS ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERCELL DE OLIVEIRA SAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENZO RICCI FILHO - 

OAB:5232/MT, GAYLUSSAC DANTAS ARAÚJO - OAB:6234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOSE LONGHI - 

OAB:5089-B/MT, MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - OAB:18.790

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação Declaratória de Rescisão Contratual, com pedido de 

tutela antecipada, ajuizada por Gaylussac Dantas de Araújo em face de 

Ercell de Oliveira Savares.

Pela decisão de fls. 52, foi deferido o pedido para pagamento de custas ao 

final da demanda.

Citado, o requerido apresentou contestação às fls. 56/ , alegando, em 

preliminar, a impossibilidade jurídica do pedido, impugnando a justiça 

gratuita concedida, e, ao final, requereu o julgamento improcedente do 

pedido.

Juntou os documentos de fls. 65/89.

Impugnação às fls. 90/95, acompanhadas dos documentos de fls. 96/104.

Requerimento de tutela de urgência às fls. 109/115, indeferido pela 

decisão de fls. 116, reiterado às fls. 118/129.

Manifestação do requerido às fls. 130/134 não concordando com a 

emenda de fls. 109/115.

O requerido manifestou-se às fls. 149/152 acerca dos documentos de fls. 

121/129.

Novo pedido da parte autora para reintegração do imóvel às fls. 156/157, 

acompanhado dos documentos de fls. 158/170, que foi indeferido de fls. 

171.

Agravo de Instrumento interposto, que foi denegado pelo acordão de fls. 

187/189.

Fundamento:

Primeiramente, em algumas petições o autor menciona Inara Andrade de 

Albuquerque (fls. 90) no polo ativo da ação. Todavia, a mesma não se 

encontra qualificada na inicial, tampouco acostada procuração de 

representação judicial.

E mais, verifica-se que a requerida é uma das subscritoras do contrato 

que pretende rescindir, de forma que o litisconsórcio, no caso, mostra-se 

necessário.

Assim sendo, retifique o autor a inicial, a fim de incluir Inara Andrade de 

Albuquerque no polo ativo da ação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos para análise.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983036 Nr: 15407-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERCELL DE OLIVEIRA SAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAYLUSSAC DANTAS DE ARAUJO, INARA 

ANDRADE DE ALBUQUERQUE DANTAS DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE PEREIRA CARVALHO 

DA SILVA - OAB:17.658/MT, MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - OAB:18.790

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENZO RICCI FILHO - 

OAB:5232/MT, GAYLUSSAC DANTAS ARAÚJO - OAB:6234

 .Fundamento:Considerando que a parte autora propôs a presente ação 

como Manutenção de Posse, posteriormente modificada para Ação 

Declaratória a fim de que fosse declarado prorrogado o prazo para 

quitação do contrato de financiamento junto à Caixa Econômica Federal 

para dezembro de 2016, e que, o autor já quitou o contrato de 

financiamento em novembro de 2015 (fls. 103), inclusive já renegociou os 
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débitos junto à REDE Cemat, estando pendente, até o momento, tão 

somente o pagamento do IPTU junto à Prefeitura Municipal, conforme fls. 

185, MANIFESTE o autor acerca da perda do objeto parcial da presente 

ação, requerendo o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.Decorrido 

o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 965812 Nr: 7326-80.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDR'ANGELO & CIA LTDA ME, ANDRÉ FERNANDO 

PEDR'ANGELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLER MARCUS PINHEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:16449/O, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Expeça-se novo mandado de intimação fazendo constar o nome fantasia 

da empresa autora, nos termos da decisão de fls. 156.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983116 Nr: 15426-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M M COMÉRCIO EQUIP. HOSP. E LABARATÓRIOS 

LTDA., ROBERTO CAMPOS DE MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMF COMERCIO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS E 

REPRESENTAÇOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI CRISTINA OSHITANI - 

OAB:OAB/MT 6079, FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - 

OAB:14500/MT, ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - OAB:OAB/MT 6183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONATAN APARECIDO DE 

CAMPOS MELO - OAB:22034-O

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Execução ajuizada por MM Industria e Comércio de 

Equipamentos Hospitalares e Laboratórios Ltda – ME em desfavor de TMF 

Comércio de Móveis Equipamentos e Representações Ltda.

As partes formularam acordo conforme fls. 135/136, requerendo a sua 

homologação e a consequente extinção do processo.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

celebrado entre as partes conforme fls. 135/136, via do qual compuseram 

para colocar fim ao litígio.

JULGO EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Transitado em julgado e, na ausência de manifestações, arquivem-se os 

autos com as baixas e comunicações de estilo.

Expeça-se Alvará para levantamento dos valores, nos moldes como 

solicitado às fls. 135.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1075505 Nr: 57741-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA MARQUES CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação Revisional c/c Tutela Antecipada ou 

Específica c/c Dano Moral proposta por Marta Marques em face de CAB - 

Cuiabá, a fim de:a) declarar canceladas as faturas de outubro a dezembro 

de 2013, março, julho, agosto, outubro, novembro e dezembro de 2014, e 

nos meses de janeiro e fevereiro de 2015.b)Confirmar o refaturamento 

das contas pela requerida, para que estas passem a constar com a média 

de consumo dos seis meses anteriores ao vencimento.A ação de 

Consignação em pagamento é instrumento jurídico-processual, cuja 

finalidade é cumprir uma obrigação e receber sua quitação através do 

pagamento.Acerca da resposta do requerido, o Código de Processo Civil 

ensina que:Art. 544. Na contestação, o réu poderá alegar que:I - não 

houve recusa ou mora em receber a quantia ou a coisa devida;II - foi justa 

a recusa;III - o depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do 

pagamento;IV - o depósito não é integral.Parágrafo único. No caso do 

inciso IV, a alegação somente será admissível se o réu indicar o montante 

que entende devido.No caso dos autos, a requerida declarou que “o valor 

da parcela que a parte autora pretende depositar não é suficiente para 

adimplir o débito existente, eis que não foram computados os juros 

moratórios e encargos pactuados no contrato, muito menos o real 

consumo da agua. Pois bem. A ré não concorda com a consignação 

pretendida”.Assim sendo, nos termos do parágrafo único do artigo 544 do 

CPC, intime-se a requerida para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, o 

montante que entende devido, à luz do que foi determinado na sentença 

proferida nos autos nº 9697-17.2015.811.0041, já transitado em julgado, 

sob pena de não ser admitida a alegação.Decorrido o prazo, certifique-se 

e voltem-me conclusos para decisão. Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 994499 Nr: 20813-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO SEVERINO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL (CLARO S/A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HARGESHEIMER 

CUBITZA - OAB:10742/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO BADARÓ DE 

CASTRO - OAB:2.221-A/DF, Tatiana Maria Mello de Lima - 

OAB:15.118/DF

 Certifico que a parte executada protocolou petição tempestivamente. Ato 

contínuo, nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a 

finalidade de proceder a intimação da parte exequente para, no prazo de 

cinco (05) dias, manifestar- se acerca da petição de fls. 132/133, 

requerendo o que entender de direito.

Jhony O. Silva – Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1068802 Nr: 54900-02.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DA SILVA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARLOS PEIXOTO - 

OAB:22.408-MT, HUGO PAGOTTO REIS - OAB:19.573/MT, TIAGO 

ANDRE VIVAS DA SILVA - OAB:15.981/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104 A

 Em cumprimento à sentença proferida nos autos, intimo a parte 

requerente para manifestar seu interesse na execução da sentença, bem 

como apresentar a planilha de cálculo. Nada requerido, os autos serão 

arquivados observadas as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 992148 Nr: 19509-83.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DE SOUSA, LARISSE FERNANDA 

ABADE DE SOUSA, CAMILA CRISTINE ABADE DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS 

LTDA, HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA, MAIRA BORDIGON QUADROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO AUGUSTO DE ALMEIDA 

JOPPERT - OAB:295106/SP, MAURICIO ALMEIDA JOPPERT - 

OAB:17.930-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, IVO SERGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:8909/MT, JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - 

OAB:12794-B/MT, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093-MT, 

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, PEDRO SYLVIO 

SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 .No mais, DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto 

controvertido, a responsabilidade dos requeridos, o vinculo existente entre 

o médico responsável e o hospital, comprovação da existência de ato 

passível de indenização, a extensão do dano e o nexo causal, bem como 

a ilicitude na conduta dos requeridos, a existência de má prestação de 

serviços.Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da 

lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as.Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso em 

concreto.Determino, ainda, a intimação de José Antonio de Sousa para 

acostar aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, documento oficial que 

comprove a relação de Uniao Estável que mantinha com Ivanete Maria 

Abade.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1074967 Nr: 57487-94.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIVA CORTEZ DE LUCENA NETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19.023-A

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c 

Repetição de Indébito c/ Dano Moral ajuizada por Aliva Cortez de Lucena 

Neta em face de Goldfarb PDG 3 Incorporações Ltda.

 Indefiro o pedido de suspensão formulado pelo requerido, visto que se 

trata de ação de conhecimento e que o crédito ora postulado não se 

enquadra naquele homologado pelo juízo de recuperação judicial.

 Assim sendo, considerando que a parte autora já manifestou-se, sem 

prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifique o 

requerido, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando-as.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1172800 Nr: 41205-44.2016.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENILDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONÉIAS PETRONILO GAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ONÉIAS PETRONILO GAMA, brasileiro(a), 

advogado oab/16.760. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Exigir Contas c/c Danos Morais 

c/c Obrigação de Fazer proposta por Adenilde da Silva em desfavor de 

Onéias Petronilo Gama.Em 2014, a Requerente foi surpreendida por um 

captador de cliente do Requerido, que percorria os bairros, indo de porta 

em porta, para angariar clientes com o nome negativado. Na época, a 

Autora contratou os serviços profissionais do Requerido, passando todas 

as cópias dos documentos exigidos, e, sem firmar qualquer contrato de 

prestação de serviço, o Requerido propôs AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em desfavor da empresa 

de telefonia OI S/A. O processo foi distribuído em 04 de Junho de 2016, 

perante o QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ, com nº 

0030047-83.2014.811.0001. O feito fluiu normalmente, concluindo com 

decisão favorável aos pedidos feitos pela Requerente, mas, em virtude de 

desacordo quanto ao montante estabelecido pela decisão, foi apresentado 

recurso, encaminhado ao crivo da Turma Recursal, que concedeu à 

Requerente, ao final, o pagamento no valor de R$ 18.336,30 ( dezoito mil e 

trezentos e trinta e seis reais e trinta centavos). Em 03 de outubro de 

2016, o Requerido depositou na conta da Autora o valor de R$ 4.995,80 ( 

quatro mil e novecentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos) ; em 

04 de outubro de 2016, depositou o valor de R$ 3.000,00 ( três mil reais), 

transferindo à Reclamante , no total, o montante de R$ 7.995,80 (sete mil e 

novecentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos). Quanto ao 

restante do valor da condenação determinado pela justiça, equivalente em 

pecúnia a R$ 10.340,50 ( dez mil e trezentos e quarenta reais e cinquenta 

centavos), o Requerido mantém sob sua guarda. Em razão de estar o 

requerido de posse dos valores devidos à Requerente, é imprescindível 

propor esta demanda, visando à prestação de contas quanto aos valores 

angariados. Requer a procedência dos pedidos.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Considerando as tentativas infrutíferas de 

localização da parte requerida, defiro o pedido e determino a citação por 

edital, no prazo de 20 (vinte) dias, mediante as observâncias e 

advertências legais.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUCAS LOPES 

SAMPAIO, digitei.

Cuiabá, 16 de março de 2020

Amanda Andrade de Toledo Perri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700032 Nr: 34656-28.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA FELIPE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGIDIO FREDERICO, TERESINHA FREDERICO, 

OLGA WATANABE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS RIBEIRO 

MOURÃO - OAB:13258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:, FABIANO FARIAS FERREIRA PAES - 

OAB:15.021/MT, MILTON JOSÉ FERREIRA PAES FARIAS - 

OAB:16.318/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OLGA WATANABE, brasileiro(a), 

casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Ato 
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Jurídico ajuizada por Agropecuaria Felipe Ltda em desfavor de Egidio 

Frederico, Teresinha Frederico e Olga Watanabe. Alega o autor que na 

data de 14 de janeiro de 2008 fora lavrada escritura pública de compra e 

venda de uma área entre o requerente e os requeridos. Afirma ainda que, 

em meados de setembro do ano de 2010 fora informado que o antigo 

proprietário, o Sr. Egidio Frederico, havia praticado esbulho na referida 

área, após a morte do então procurador do requerente. Ademais, afirma 

que o Sr. Egidio Frederico, em comum acordo com a Sr.ª Olga Watanabe 

realizaram escritura pública de distrato de compra e venda, ato eivado de 

irregularidades. Deu-se à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Requer a procedência dos pedidos.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade 

de Ato Jurídico ajuizada por Agropecuária Felipe LTDA, representada por 

Peter Kastenmuller em face de Egídio Frederico, Teresinha Frederico e 

Olga Watanabe.Consta dos autos que a ação foi proposta em desfavor de 

Olga Watanabe, brasileira, inscrita no CPF nº 955.060.638-49. No entanto, 

a pessoa citada por meio de carta precatória às fls. 215, trata-se de 

pessoa homônima, inscrita no CPF Nº 846.592.039-72, conforme se 

verifica na contestação e documentos às fls. 218/223.A parte autora 

impugnou a contestação às fls. 225/226, reconhecendo que a parte 

requerida e a pessoa que foi citada são homônimas e, portanto, requer a 

desconsideração da citação realizada às fls. 215 e a citação por edital da 

requerida Olga Watanabe, que atuou como representante legal da 

empresa e participou do negócio jurídico. Diante da documentação 

acostada às fls. 218/223, anulo a citação por carta precatória às fls. 

215.Considerando as tentativas infrutíferas de localização da requerida 

Olga Watanabe, CPF nº 955.060.638-49, defiro o pedido e determino a 

citação por edital, no prazo de 20 (vinte) dias, mediante as observâncias e 

advertências legais.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ISABELA OLIVEIRA 

PINHEIRO, digitei.

Cuiabá, 11 de março de 2020

Amanda Andrade de Toledo Perri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1000863 Nr: 23837-56.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BERTOLDO BARCHET 

- OAB:5665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B, JOSÉ EDUARDO GONÇALVES 

POLISEL - OAB:12.009

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na Ação de Indenização por 

Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Liminar de Natureza Cautelar 

ajuizada por Marco Antônio da Costa em face Concremax Concreto 

Engenharia e Saneamento Ltda.Condeno a parte autora ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% do valor 

da condenação, cuja execução torno suspensa em razão da gratuidade 

concedida.Transitado em julgado e nada requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e necessárias anotações. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1001792 Nr: 24163-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS LEITE JUNIOR ME, SHEILA TATIANI LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO CESAR FORTE DA SILVA - ME, FABIO 

CESAR FORTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA JULIO - 

OAB:16.399/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte requerida, devidamente intimada, deixou decorrer o 

prazo sem manifestação. Ademais, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Isabela Oliveira Pinheiro – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 969621 Nr: 9157-66.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIDO MARCIANO LOPES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15140/MS, GUILHERME F. BRITO - OAB:OAB/MS 9982, HENRIQUE 

LIMA - OAB:9979-MS, PAULO DE TARSO PEGOLO - OAB:10.789 MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, GAYA LEHN SCHNEIDER - OAB:MS/10.766, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB/MS 16.644-A, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Diante da manifestação do perito, impulsiono estes autos, nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte requerente para, no prazo de cinco (05) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Jhony O. Silva – Estagiário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004068-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO INACIO BARBOSA (AUTOR)

TELMA APARECIDA BENITES DE ARAUJO BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVALDA RODRIGUES SILVA OAB - MT16536-O (ADVOGADO(A))

NAYARA DA SILVA CASULA OAB - MT24774/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO DE SOUZA SILVA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004068-69.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Despejo cumulada com Cobrança de Aluguéis 

ajuizada por Cícero Inácio de Barbosa e Telma Aparecida Benites de 

Araújo Barbosa em desfavor de Valdomiro de Souza Silva. Conforme id nº 

29934458, a tutela de urgência para o despejo da parte requerida foi 

deferida, todavia, condicionada a apresentação de caução no valor 

equivalente a 03 (três) meses de aluguel. O autor se manifestou pugnando 

pela substituição dos valores, diante da apresentação de um veículo como 

caução. Em que pese à manifestação do autor para o oferecimento dos 

objetos acima mencionados como a caução do feito, dispõe o art. 59, § 1º, 

da Lei nº 8.245/91: Art. 59. Com as modificações constantes deste 

capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1º Conceder-se-á 

liminar para desocupação em quinze dias, independente da audiência da 

parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três 

meses de aluguel, (...) Indefiro o pedido formulado pelo autor para a 

substituição da caução, tendo em vista que, conforme determinado no art. 

59, § 1º da Lei nº 8.245/91, o despejo está condicionado à apresentação 

de caução a ser prestada, correspondente ao valor equivalente a três 

meses de aluguel, devendo ser realizado o depósito judicial da quantia. 

Cumpra-se integralmente a decisão anteriormente proferida, sob pena de 

revogação da tutela deferida. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1012969-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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JOSE SANTOS GOLEMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS OLIVEIRA FERREIRA DA COSTA OAB - MT15457-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012969-26.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por José Santos 

Golemo em desfavor de UNIMED – CENTRAL NACIONAL UNIMED – 

COOPERATIVA CENTRAL Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, acostando aos autos a cópia da carteira 

do plano de saúde, bem como acostar as cópias de seus holerites dos 

últimos 03 (três) meses ou outro documento que comprove sua renda 

mensal, para comprovar o estado de necessidade, sob pena de 

indeferimento dos pedidos e da concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033494-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOYDSON WEIZMAN DO VALE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

luis fernando maciel cardoso (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033494-34.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a manifestação de id nº 27310185, intime-se o perito para, 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito da discordância dos 

valores apresentados para a proposta dos honorários periciais. Com a 

resposta, intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se a respeito, requerendo o que entender de direito. Aceita a 

proposta, cumpra-se conforme decisão de id 20219552. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1012816-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARCIBEL SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ROBERTA DE BRITO E SILVA RAMOS COSTA OAB - MT11197-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012816-90.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Determino a redistribuição do feito, tendo em vista que o mesmo foi 

distribuído por dependência ao processo 14759-04.2016.8.11.0041 

(código nº 1110203), em trâmite perante a 4ª Vara Especializada de 

Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT. Remetam-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1034205-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA LORENZON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO BOURET ORRO OAB - MT22974-O (ADVOGADO(A))

DANILO BOTELHO LANNES FOCHESATTO OAB - MT23480/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARDEN JOSE PEREIRA RAMOS JUNIOR (REQUERIDO)

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA 

(REQUERIDO)

ALEXANDRE MEIRELES BORBA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCOS BENEDITO FIGUEIREDO BRANDÃO (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1034205-39.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Tendo em vista a manifestação de id 25279724, DESCONSTITUO o perito 

nomeado e NOMEIO Dr. PAULO PETTERLE, com consultório na Avenida 

Dom Sebastião, nº 3161, CEP.: 78.015-08, Telefone: 3023-9680, 

Cuiabá/MT, para realizar a perícia técnica necessária, o qual deverá 

cumprir o encargo independente de termo de compromisso (artigo 466 do 

CPC). No mais, cumpra-se integralmente a decisão conforme id 20220401. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1060038-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE NOGUEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA (REU)

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

RICARDO KAWASAKI OAB - MT15729-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1060038-88.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Antes de qualquer manifestação e tendo em vista a manifestação da parte 

requerida, determino a suspensão do cumprimento da tutela de urgência 

anteriormente deferida, conforme decisão de id 27597453, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito 

dos documentos acostados no Id nº 29862809/29862813, nos termos do 

art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil, requerendo o que entender de 

direito. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011367-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RITA DE CASTRO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIK HALLEY MAGALHAES OAB - MT18893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011367-97.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Determino a redistribuição do feito, tendo em vista que o mesmo foi 

endereçado para a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de 

Cuiabá/MT. Remetam-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 
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Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1039417-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE ROMUALDA DE OLIVEIRA LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1039417-07.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Neide Romualda de Oliveira Lisboa ajuizou a presente Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em face da 

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A. A Requerida ofertou 

contestação suscitando preliminar de ilegitimidade de parte (ID 18847451) 

Impugnação no ID 19290694. Passo a sanear o feito. A fim de comprovar a 

legitimidade da parte autora, intime-se a requerente para acostar termo de 

inventariança, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031837-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANNE CRISTINA ALVES QUINTANILHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031837-57.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Indefiro o pedido de citação por edital, uma vez que não restaram 

esgotados os meios para a localização da parte executada, devendo a 

exequente realizar as diligências necessárias para a busca do endereço, 

inclusive perante pessoas jurídicas que possuem cadastro de endereço. 

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

nos autos o endereço atualizado do executado ou comprovar as 

diligências infrutíferas, requerendo o que entender de direito. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025184-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLIMPIO BELO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS OAB - MT18523-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E 

PERICIAS LTDA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1025184-39.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Tendo em vista a manifestação de id 26464300, indefiro o pedido de 

reconsideração, DESCONSTITUO o perito nomeado e NOMEIO a empresa 

REAL BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS LTDA., localizada na Av. 

Historiador Rubens de Mendonça, 1856, sala 408, 4º Andar, Ed. Office 

Tower, Bosque da Saúde, Cuiabá - MT, 78.050-000, telefone (65) 

3052-7636, para realizar a perícia técnica necessária, o qual deverá 

cumprir o encargo independente de termo de compromisso (artigo 466 do 

CPC). No mais, cumpra-se integralmente a decisão conforme id 20220865. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1010342-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO SCARANTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES RIBEIRO OAB - MT11646-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO MORETTO GUIMARAES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

ANDRE DE JESUS FARIAS RESENDE 36018025892 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010342-49.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Tutela Cautelar Antecedente ajuizada por Marco Antônio 

Scarantti em desfavor de Leilões Moretto. Dispõe o art. 4º da Lei nº 

1.060/50: “Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, 

mediante simples afirmação na própria petição inicial, de que não está em 

condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo próprio ou de sua família.” A respeito do assunto a Egrégia 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, editou normas 

específicas no âmbito estadual sobre a concessão do benefício da justiça 

gratuita, estabelecendo que: “2.14.8.1.2 - Para a concessão de 

assistência judiciária aos necessitados, prevista na Lei n.º1.060/50, 

deverá o magistrado fazer uma averiguação superficial sobre as 

condições financeiras da parte requerente, inclusive, se necessário, com 

consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, 

Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no 

Portal dos Magistrados.” Portanto, ao magistrado cabe analisar o estado 

de carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio, sendo essa, a 

orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Neste 

caso, o estado de pobreza da parte autora não se enquadra no conceito 

expresso na lei, haja vista que por meio da analise dos autos e em 

consulta aos sistemas disponíveis, não restou demonstrada a 

precariedade da sua situação financeira a ponto de lhe ser impossibilitada 

o acesso à justiça em caso de indeferimento. O STJ manteve decisão do 

juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios da justiça gratuita, 

por falta de comprovação de hipossuficiência pelo requerente, vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO 

ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO 

ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com 

o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de 

presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, 

o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência 

judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas 

razões para crer que o requerente não se encontra no estado de 

miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS 

FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte 

jurídico que lastreou o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos 

e provas produzidas nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que 

ensejaram esse entendimento exigiria reapreciação do situação fática, o 

que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do 

Superior Tribunal de Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma 

clara e suficiente a controvérsia apresentada, lançando fundamentação 

jurídica sólida para o desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da 

pretensão do recorrente, o que está longe de significar negativa de 

prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no 
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AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Cabe assinalar ainda que a 

declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, 

podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos 

em sentido contrário. Sobre o assunto, já decidiu a corte mato-grossense: 

“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE - DECISÃO MANTIDA. 

O artigo 4º da Lei n. 1060/50 ao dizer que “A parte gozará dos benefícios 

da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial”, não deve ser aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo 

ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. 

Portanto, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é 

seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a 

concessão do benefício.” (TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL, AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 97915/2010 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE 

POCONÉ, Data de Julgamento: 24-11-2010). (destaquei). Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado pelo requerente, pois não 

vislumbro a falta de condições financeiras para arcar com as custas do 

processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento e de sua 

família. Nos termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil, faculto o 

recolhimento das custas judiciais em até 06 (seis) parcelas fixas, 

recolhidas mediante a emissão de guia com a comprovação nos autos até 

o dia 10 (dez) de cada mês, sob pena de indeferimento da petição inicial 

em razão do inadimplemento. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento da primeira parcela das custas 

judiciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1017137-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA RODRIGUES ESPINDOLA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017137-76.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Antes de qualquer manifestação, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, acostar aos autos o demonstrativo discriminado e 

atualizado do débito. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059102-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILIO PEREIRA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANKLIN LACERDA RODRIGUES NEVES OAB - MT21889/O 

(ADVOGADO(A))

JESSICA FATIMA DA SILVA MAGALHAES OAB - MT22784-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO GOMES BEZERRA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1059102-63.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a manifestação do digno representante do Ministério 

Público, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar os herdeiros do de cujus e o endereço dos mesmos, requerendo 

o que entender de direito. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000038-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA CANDIDA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000038-59.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Tendo em vista a manifestação de id 29388827, DESCONSTITUO o perito 

nomeado e NOMEIO o perito Dra. MICHELE TAQUES PEREIRA BAÇAN, com 

consultório na Rua 13 de Junho, n. 2101, Hospital Geral Universitário, 

Bairro Centro, CEP: 78.025-110 Telefone: 65 99929-6655, Cuiabá/MT, e 

e-mail micheletaques@hotmail.com, para realizar a perícia técnica 

necessária, o qual deverá cumprir o encargo independente de termo de 

compromisso (artigo 466 do CPC). No mais, cumpra-se integralmente a 

decisão conforme de id 28875342. Após a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, certifique-se 

e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013700-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE ROSA DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANY GUIRRA CORTE OAB - MT22080-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOTRAUMA S/C LTDA - EPP (REU)

CAIO VELLOSO NUNES (REU)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES OAB - MT13274-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013700-90.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Antes de qualquer manifestação, intime-se a parte requerida para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito dos documentos 

acostados no Id nº 26270583, nos termos do art. 437, § 1º, do Código de 

Processo Civil, bem como manifestarem-se a respeito do interesse na 

realização de prova pericial, requerendo o que entender de direito. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1018512-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS GARGIONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO MOREIRA DE ALMEIDA OAB - SP315073 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1018512-15.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Medida Cautelar de Exibição de Documentos ajuizada por 

Antônio Carlos Gargioni em desfavor de Ympactus Comercial Ltda.. A 

decisão de Id nº 8302559 determinou que a parte autora comprovasse 

documentalmente a sua situação de insuficiência de recursos, sob pena 

de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. Devidamente intimado, 
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a parte autora deixou de apresentar os documentos solicitados. Desse 

modo, considerando a desídia da parte autora no tocante à ausência do 

cumprimento da decisão, bem como a inexistência de documentos que 

comprovem a situação de carência econômica enfrentada pela mesma, 

indefiro os benefícios da justiça gratuita. Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010980-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010980-82.2020.8.11.0041 Trata-se de 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada por Jose Luiz 

da Silva em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

juntando a peça inicial, bem como documentos essenciais à propositura da 

ação e o valor da causa. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1037086-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEYSON HENRIQUE DE OLIVEIRA ARAUJO (REQUERENTE)

MARIA DULCE DE MORAES CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RONALDO BAIA OAB - MT23984/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1037086-86.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença ajuizada por Maria Dulce de 

Moraes Chaves e Kleyson Henrique de Oliveira Araújo em desfavor de 

Ympactus Comercial Ltda.. Dispõe o art. 4º da Lei nº 1.060/50: “Art. 4º. A 

parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples 

afirmação na própria petição inicial, de que não está em condições de 

pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo 

próprio ou de sua família.” A respeito do assunto a Egrégia Corregedoria 

Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, editou normas específicas no 

âmbito estadual sobre a concessão do benefício da justiça gratuita, 

estabelecendo que: “2.14.8.1.2 - Para a concessão de assistência 

judiciária aos necessitados, prevista na Lei n.º1.060/50, deverá o 

magistrado fazer uma averiguação superficial sobre as condições 

financeiras da parte requerente, inclusive, se necessário, com consulta ao 

Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e 

Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal dos 

Magistrados.” Portanto, ao magistrado cabe analisar o estado de carência 

do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da gratuidade 

àqueles que realmente não tem condições de arcar com as custas 

judiciais, sem prejuízo do sustento próprio, sendo essa, a orientação 

recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Neste caso, o 

estado de pobreza da parte autora não se enquadra no conceito expresso 

na lei, haja vista que por meio da analise dos autos e em consulta aos 

sistemas disponíveis, não restou demonstrada a precariedade da sua 

situação financeira a ponto de lhe ser impossibilitada o acesso à justiça 

em caso de indeferimento. O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso 

análogo, negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de 

comprovação de hipossuficiência pelo requerente, vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO 

ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO 

ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com 

o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de 

presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, 

o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência 

judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas 

razões para crer que o requerente não se encontra no estado de 

miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS 

FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte 

jurídico que lastreou o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos 

e provas produzidas nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que 

ensejaram esse entendimento exigiria reapreciação do situação fática, o 

que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do 

Superior Tribunal de Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma 

clara e suficiente a controvérsia apresentada, lançando fundamentação 

jurídica sólida para o desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da 

pretensão do recorrente, o que está longe de significar negativa de 

prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no 

AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Cabe assinalar ainda que a 

declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, 

podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos 

em sentido contrário. Sobre o assunto, já decidiu a corte mato-grossense: 

“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE - DECISÃO MANTIDA. 

O artigo 4º da Lei n. 1060/50 ao dizer que “A parte gozará dos benefícios 

da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial”, não deve ser aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo 

ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. 

Portanto, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é 

seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a 

concessão do benefício.” (TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL, AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 97915/2010 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE 

POCONÉ, Data de Julgamento: 24-11-2010). (destaquei). Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado pelo requerente, pois não 

vislumbro a falta de condições financeiras para arcar com as custas do 

processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento e de sua 

família. Nos termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil, faculto o 

recolhimento das custas judiciais em até 06 (seis) parcelas fixas, 

recolhidas mediante a emissão de guia com a comprovação nos autos até 

o dia 10 (dez) de cada mês, sob pena de indeferimento da petição inicial 

em razão do inadimplemento. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento da primeira parcela das custas 

judiciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005688-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE PEREIRA RODRIGUES QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NOVAES FORTES OAB - MT22919/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª 

Vara Cível Comarca da Capital GABINETE Autos nº 

1005688-87.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança 

do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Carlos Henrique Pereira 

Rodrigues em face de Seguradora Líder. As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas por seus ilustres advogados. Verifico que 

não ocorre a hipótese de extinção do processo ou de julgamento 
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antecipado da lide, razão pela qual passo a sanear o processo. As partes 

participaram de Sessão de Conciliação na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital, porém restou infrutífero conforme (ID – 13363762). A 

parte requerida devidamente citada conforme consta na Certidão (ID – 

14968257), não apresentou contestação, razão pela qual decreto-lhe a 

revelia. As partes são legítimas, bem assim, verifico não haver 

irregularidades ou preliminares a serem analisadas e que não ocorre a 

hipótese de extinção do processo ou de julgamento antecipado da lide, 

razão pela qual DECLARO saneado o presente feito e, fixo como ponto 

controvertido: Ocorrência dos danos alegados (deformidade, 

incapacidade laborativa). Extensão do dano. Sequela. Nexo de 

causalidade. Culpabilidade. Grau de culpabilidade. Condições/porte 

econômico das partes. Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, 

entendo necessária a produção de prova pericial. Nomeio o médico Dr. 

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com consultório na Rua 24 de Outubro, 

n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de Outubro, sala 08, Cep.: 

78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 9747, Cuiabá/MT, e e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, independentemente de compromisso 

(artigo 422 do Código de Processo Civil), fixando o prazo de 30 (trinta) 

dias para entrega do laudo. Fixo os honorários periciais no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais), devendo o requerido, depositar a totalidade dos 

honorários do perito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da 

prova. (Em atenção à aplicação da Teoria da Carga Dinâmica da Produção 

Probatória, conforme recente julgado do TJMT- Agravo de Instrumento nº 

18500/2015 – julgado em 02/06/2015). Na forma do art. 470, II do CPC, 

apresento o seguinte quesito a ser respondido pelo expert: Informe o Sr. 

Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é 

permanente, e se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, parágrafo 1º, I e II), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo. 

(CPC, art. 477, parágrafo 1º). Após a conclusão dos trabalhos periciais e, 

decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me conclusos. 

Intimem-se as partes de que foi designado DIA 04/05/2020, A PARTIR DAS 

09h30m até as 12h00m, para REALIZAÇÃO DA PERÍCIA no consultório do 

Perito Nomeado Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com consultório na 

Rua 24 de Outubro, n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de 

Outubro, sala 08, Cep.: 78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 9747, 

Cuiabá/MT, e e-mail robertoazevedo1958@gmail.com, devendo o 

advogado do autor providenciar seu comparecimento ao local indicado 

para a realização da perícia. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011586-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIAS LESSA ADVOGADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HELENE LESSA OAB - MT16633-O (ADVOGADO(A))

JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA OAB - MT12246-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALMIRO BIHL (EXECUTADO)

FRIGORIFICO REDENTOR S/A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011586-13.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial ajuizada por Dias 

Lessa Advogados em desfavor de Frigorífico Redentor S/A. Diante da 

análise dos documentos anexados ao processo, verifica-se que não 

houve a comprovação do recolhimento das custas/taxas judiciais. Desse 

modo, intime-se a parte autora para recolher e/ou apresentar a guia de 

custas/taxas judicias devidamente paga, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007236-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELLA BERNOBIC DA SILVEIRA POQUIVIQUI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CRESTANI FAVA OAB - MT13031-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARLUCE BARCELOS FRANCO (REU)

Ademar Santana Franco (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO SCHMIDT OAB - MT19571-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007236-16.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Condenatória de Indenização por Ocupação Indevida 

proposta por Pamella Bernobic da Silveira Poquiviqui em desfavor da 

Ademar Santana Franco e Darluce Barcelo Franco. Cumpra-se conforme 

acordão proferido às fls. 25966151, de forma que fica prejudicado a 

manifestação de descumprimento ID 22806083. Oficie-se ao Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região para informar quanto ao transito em 

julgado da Ação Anulatória nº 0016891-10.2014.4.01.3600. No que tange 

à falta de interesse de agir, REJEITO tal alegação, ante a juntada de 

contrato de compra e venda em nome da parte autora, conforme ID 

18134035. O que importa para a verificação da legitimidade e interesse, in 

casu, são as afirmações declinadas na peça angular, e não a 

correspondência entre estas e os elementos de prova constantes do 

almanaque processual, o que deve ser analisado no exame do meritum 

causae, objetivo principal do processo. No mais, o processo se encontra 

regular, não havendo nulidades ou irregularidades a serem sanadas nesta 

oportunidade razão pela qual dou o feito por saneado, remetendo-o à 

instrução. Com base nas alegações tecidas pelas partes, fixo como ponto 

controvertido, a propriedade do imóvel e a existência de titulo válido que 

autorize a permanência dos requeridos no imóvel. Diante disso, sem 

prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes, em 5 (cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me 

os autos conclusos para designação de audiência ou julgamento 

antecipado da lide, conforme o caso em concreto. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031273-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ERNANDES BARBOSA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ERNANDES BARBOSA CORREA OAB - MT16872/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013127-44.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias 

Pagas ajuizada por Felipe Ernandes Barbosa Correa em desfavor de Baru 

21 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (Ginco). Intime-se a parte requerida 

para comprovar o cumprimento da decisão proferida no ID 16083293, no 

prazo de 5 (cinco) dias. No mais, o processo se encontra regular, não 

havendo nulidades ou irregularidades a serem sanadas nesta 

oportunidade razão pela qual dou o feito por saneado, remetendo-o à 

instrução. Com base nas alegações tecidas pelas partes, fixo como ponto 

controvertido a responsabilidade pela quebra contratual, os valores pagos 

pela autora e os valores retidos pela parte requerida. Diante disso, sem 

prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes, em 5 (cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me 

os autos conclusos para designação de audiência ou julgamento 

antecipado da lide, conforme o caso em concreto. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011560-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO NEFROLOGICO DE CUIABA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON APARECIDO MENDES RIBEIRO OAB - DF56455 

(ADVOGADO(A))

DANIEL SOUZA VOLPE OAB - DF0030967A (ADVOGADO(A))

GABRIEL DANTAS GIRALDES OAB - DF61170 (ADVOGADO(A))

DIEGO SOARES PEREIRA OAB - DF34123 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011560-15.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Centro Nefrológico de Cuiabá 

em desfavor de AGEMED Saúde S/A. Diante da análise dos documentos 

anexados ao processo, verifica-se que não houve a comprovação do 

recolhimento das custas/taxas judiciais. Desse modo, intime-se a parte 

autora para recolher e/ou apresentar a guia de custas/taxas judicias 

devidamente paga, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011465-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011465-82.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por 

Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros em desfavor de ENERGISA 

Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. Diante da análise dos 

documentos anexados ao processo, verifica-se que não houve a 

comprovação do recolhimento das custas/taxas judiciais. Desse modo, 

intime-se a parte autora para recolher e/ou apresentar a guia de 

custas/taxas judicias devidamente paga, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011459-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. F. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011459-75.2020.8.11.0041 Trata-se de 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada por Antonio 

Carlos Fernandes, representado por sua genitora Maria Cristiane 

Fernandes de Maria em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, juntando os documentos de sua genitora. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1061510-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA SOPHIA DE CAMPOS DELGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONEL BENEDITO FERREIRA DE ARRUDA OAB - MT10202/O 

(ADVOGADO(A))

LAURA MARIA GALDINO DELGADO DE ARRUDA OAB - SP383328 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1061510-27.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Cumpra-se integralmente conforme decisão de id 30161427. Aguarde-se a 

realização da audiência designada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012542-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELINA SENA DE ALMEIDA TAVARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE SILVA PEREIRA OAB - MT15867-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012542-29.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Determino a redistribuição do feito, tendo em vista que o mesmo foi 

endereçado para o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT. 

Remetam-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011248-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARD AMARAL KOBAYASHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VICTOR RIOS DE ARAUJO (EXECUTADO)

PAMELA TALITA MURAMATSU BINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011248-39.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Richard 

Amaral Kobayashi em desfavor de Pamela Talita Muramatsu Bini e João 

Victor Rios de Araújo. Diante da análise dos documentos anexados ao 

processo, verifica-se que não houve a comprovação do recolhimento das 

custas/taxas judiciais. Desse modo, intime-se a parte autora para recolher 

e/ou apresentar a guia de custas/taxas judicias devidamente paga, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012448-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR ANTONIO BRUNETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO RHAFFAEL OLIVEIRA ALVES OAB - MT25943/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VINICIUS FURQUIM FERREIRA (EXECUTADO)

PATRIK SANGO KURAMOTI WENCESLAU (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012448-81.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização ajuizada por 

Ademir Antônio Brunetto em desfavor de Patrik Sango Kuramoti 

Wenceslau e Vinicius Furquim Ferreira. Diante da análise dos documentos 

anexados ao processo, verifica-se que não houve a comprovação do 

recolhimento das custas/taxas judiciais. Desse modo, intime-se a parte 

autora para recolher e/ou apresentar a guia de custas/taxas judicias 

devidamente paga, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011297-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAILSON JORGE DE CAMPOS (AUTOR)

REGINA CARVALHO DE MORAES CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA OAB - MT0014849A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO EMILIO GARCIA DE MORAES CHAGAS OAB - MT16605/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. M. LOPES EIRELI (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011297-80.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012023-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ALEX TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REBECA PINHEIRO AVILA CAMPOS OAB - MS17557 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012023-54.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1011311-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUEMIEL ALVES DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ROBERTO TEIXEIRA OAB - MT10892-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA FRANCA BARROS (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011311-64.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis e Exibição de 

Documentos ajuizada por Guemiel Alves dos Santos em desfavor de 

Renata França Barros. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, acostar aos autos a cópia da matrícula do 

imóvel, para a comprovação da propriedade do imóvel, bem como acostar 

as cópias de seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou outro 

documento que comprove sua renda mensal, para comprovar o estado de 

necessidade, sob pena de indeferimento dos pedidos e da concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me 

os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1044050-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482-O (ADVOGADO(A))

HUMBERTO ROSSETTI PORTELA OAB - MG91263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSLENE DE JESUS DIAS DA CRUZ (EXECUTADO)

JAIRO DE SOUZA MARTINS (EXECUTADO)

DIZ MODA MASCULINA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1044050-61.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Aluguéis e Demais Encargos de 

Locação ajuizada por Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda. em 

desfavor de Diz Moda Masculina Ltda. EPP, Jairo de Souza Martins e 

Joslene de Jesus Dias da Cruz. MANTENHO a decisão agravada por seus 

proprios fundamentos. Defiro o pedido e determino a realização de 

penhora on line no valor de R$ 145.008,69 (cento e quarenta e cinco mil e 

oito reais e sessenta e nove centavos)das contas bancárias da parte 

requerida DIZ MODA MASCULINA LTDA - EPP. (CNPJ nº 

04.437.716/0001-01) para que se efetive o bloqueio de contas por meio do 

sistema BACEN-JUD, até a satisfação integral do crédito, tornando o valor 

indisponível. Com a resposta positiva do bloqueio, intime-se a parte 

requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito, 

podendo comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis ou que ainda subsiste indisponibilidade excessiva dos 

ativos financeiros. Se insuficiente o bloqueio, determino a realização de 

buscas por meio do sistema RENAJUD, para a localização de bens em 

nome de DIZ MODA MASCULINA LTDA - EPP. (CNPJ nº 

04.437.716/0001-01) e, caso sejam localizados, determino a imediata 

restrição dos mesmos. Sendo negativo o resultado da busca, intime-se a 

parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar o interesse 

no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito Ofício nº 34/2020 Cuiabá, 17 de março de 2020. 

A Sua Excelência a Senhora Desembargadora Marilsen Andrade Addario 

DD. Relatora do Agravo de Instrumento nº 1005209-52/2020 – Capital 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso Cuiabá - MT 

Assunto: Informações Senhora Desembargadora Relatora, Reportando-me 

a solicitação de Vossa Excelência, informo que se trata de Ação de 

Execução de Aluguéis e Demais Encargos de Locação ajuizada por 

Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda. em desfavor de Diz Moda 

Masculina Ltda. EPP, Jairo de Souza Martins e Joslene de Jesus Dias da 

Cruz. Cumpre-me informar que em sede de juízo de retratação a decisão 

atacada foi mantida por seus próprios fundamentos. Igualmente esclareço 

que NÃO foi cumprido o art. 1018, caput e § 2º do Código de Processo 

Civil. Era o que me cumpria informar. Renovo nesta data, protestos de 

consideração e apreço. Atenciosamente, Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010921-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO SAUDE S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NSOL GERACAO DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010921-94.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 

Bradesco Saúde S/A em desfavor de NSOL Geração de Energias 

Renováveis. Diante da análise dos documentos anexados ao processo, 

verifica-se que não houve a comprovação do recolhimento das 

custas/taxas judiciais. Desse modo, intime-se a parte autora para recolher 

e/ou apresentar a guia de custas/taxas judicias devidamente paga, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002645-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOLORES CRUZ ROSELLI OAB - MT9528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002645-45.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Cautelar de Urgência de Obrigação de Fazer ajuizada 

por Patrícia Aparecida Moraes em desfavor de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia Elétrica S/A, posteriormente convertida em Ação 

Ordinária (ID 11865202). Citado, o requerido apresentou contestação (ID 

11865202), suscitando em preliminar a litigância de má-fé da parte autora. 

Impugnação conforme ID 17022828. Passo a sanear o feito. Não litiga de 

má-fé aquele que se utiliza do processo para ver reconhecido em Juízo 

uma pretensão que acredita ser seu direito. O litigante de má-fé é aquele 

que busca vantagem fácil, alterando a verdade dos fatos com ânimo 

doloso, o que não existiu nos presentes autos em relação á parte autora. 

Dessa forma, REJEITO a preliminar suscitada. O processo se encontra 

regular, não havendo nulidades ou irregularidades a serem sanadas nesta 

oportunidade razão pela qual dou o feito por saneado, remetendo-o à 

instrução. As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

seus ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do 

requerido, devendo o requerido demonstrar a regularidade da leitura do 

consumo do autor, a existência de fraude no medidor, e os contornos da 

responsabilidade do autor, e o autor os fatos constitutivos de seu direito, a 

desproporcionalidade na leitura, a extensão do dano e o nexo causal. Sem 

prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me 

os autos conclusos para designação de audiência ou julgamento 

antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001227-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CONCEICAO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO OAB - MT0009346A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001227-72.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral 

ajuizada por Alessandra Conceição da Silva em desfavor de Águas 

Cuiabá S/A. Intime-se a parte requerente para acostar, no prazo de 15 

(quinze) dias, aos autos fatura emitida em seu nome a fim de comprovar a 

sua legitimidade. No mesmo periodo, intime-se a empresa Águas Cuiabá 

S/A. para esclarecer quem é o cliente matricula 462793. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1027001-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPETRO TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO GOMES JUNIOR OAB - MT11241/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE CENTRO EMPRESARIAL DAS AMERICAS LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1027001-41.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Embargos à Execução opostos por TRANSPETRO Transporte 

e Comércio de Combustível Ltda. em face de SPE Centro Empresarial das 

Américas Ltda. Diante da juntada de proposta de acordo formulada pelas 

partes com a juntada de contrato de distrato (ID 20091344), intime-se a 

parte embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se nos 

autos, acerca dos documentos acostados, requerendo o que de direito. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014877-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAYTEC - MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014877-60.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Recebo o cumprimento de sentença de Id nº 25718918 e determino a 

retificação dos dados dos autos. Intime-se o executado, na forma do art. 

513, § 2º do Código de Processo Civil para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito (Id nº 25718920), acrescido de custas, se houver. Não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento). Fica a parte executada advertida de 

que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1024913-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA SEXTITO LEMOS MELO (AUTOR(A))

WILTON LEMOS MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN OAB - MT5925-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MTM CONSTRUCOES LIMITADA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1024913-59.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Embargos à Execução opostos por Wilton Lemos Melo e Maria 

Cristina Sextito Lemos Melo em face de MTM Construções Ltda.. Intime-se 

a parte embargante para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto a impugnação do valor à causa suscitado em sede de impugnação. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1028080-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAJE TRELICADA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SOARES SULAS OAB - MT8455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1028080-21.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Embargos à Execução opostos por Laje Treliçada Ind. E Com. 

Ltda. em face de Sul América Companhia de Seguro Saúde O embargado 

apresentou impugnação conforme ID 18728541, sobre os quais o 

embargante se manifestou no ID 25090079. As partes são legítimas e 

estão devidamente representadas por seus ilustres advogados, bem 

assim, verifico não haver irregularidades ou preliminares a serem 

analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, e fixo 

como ponto controvertido a existência de valores pendentes de 

pagamento, o período de cobrança e a suspensão de prestação de 

serviços, o valor do débito e o excesso na execução. Diante disso, sem 

prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes, em 5 (cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me 

os autos conclusos para designação de audiência ou julgamento 

antecipado da lide, conforme o caso em concreto. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1011533-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEREIRA CARDOSO & CARDOSO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO OAB - MT5705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011533-32.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Despejo por Denúncia Vazia ajuizada por Pereira 

Cardoso Empreendimentos Imobiliários S/A em desfavor de AMD Comércio 

de Roupas Ltda. (Camisaria Colombo) com pedido de tutela de urgência 

para que seja determinada a desocupação do imóvel. Consta na inicial que 

a parte autora é proprietária do imóvel localizado na Avenida Brasília, nº 

1461, bairro Jardim das Américas, Shopping 3 Américas, sala comercial nº 

104/106-B, Cuiabá/MT, tendo formalizado contrato de locação de parte do 

imóvel com finalidade não residencial, iniciando-se em 01 de agosto 2013, 

pelo período de 60 dias. Aduz que pretende a retomada do imóvel por não 

mais possuir interesse no prosseguimento da locação, tendo expedido 

notificação extrajudicial para a requerida, estando dentro do prazo para 

recuperar a posse. Fundamento: Sobre a tutela provisória de urgência, 

sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a 

comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como 

quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em 

comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil 

Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos 

agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do 

Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de 

urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de 

conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se 

demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem 

como que a medida possa ser reversível. Para a concessão desocupação 

liminar, sem oitiva do locatário, o locador deve demonstrar 

cumulativamente: ser a locação não residencial, demonstrar que propôs a 

ação dentro do prazo de 30 (trinta) dias após o término do contrato ou 

cumprimento de notificação comunicando a retomada, devendo prestar 

uma caução equivalente a 03 meses de aluguel (art. 59, §1º, VIII, da Lei 

8.245/91). Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as 

ações de despejo terão o rito ordinário. § 1º Conceder - se - á liminar para 

desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte 

contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três 

meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: VIII – 

o término do contrato de locação não residencial, tendo sido proposta a 

ação em até 30 (trinta) dias do termo ou cumprimento de notificação 

comunicando o intento de retomada. (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009) 

Desse modo, considerando que os fatos podem ser comprovados 

documentalmente, a harmonia dos entendimentos jurisprudenciais a 

respeito do despejo por denuncia vazia, bem como que estão previstos os 

requisitos necessários à tutela pretendida, DEFIRO a tutela de urgência, 

independentemente de audiência da parte contrária, para determinar a 

desocupação do imóvel em 15 (quinze dias), mediante a apresentação de 

caução no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de desocupação forçada 

ao final do prazo. Formalizada a caução, expeça-se mandado de 

intimação, desocupação e citação. Designo audiência de conciliação para 

o dia 07/07/2020, às 09:00 horas, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, 

sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código 

de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 
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reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Cumprida as determinações acima, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1015781-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI PEDRO COZER (EMBARGANTE)

LUIZ CARLOS COZER (EMBARGANTE)

MARGARETE GADENS COSER (EMBARGANTE)

JOAO PAULO COSER (EMBARGANTE)

FRANCISCO DE ASSIS COSER (EMBARGANTE)

SALETE PIACENTINI COSER (EMBARGANTE)

CELINA JOANA COZER (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE MATOS BORGES OAB - MT0011068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS VANIN (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO TAKASE OAB - MT0011640A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015781-12.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Embargos à Execução opostos por Luiz Carlos Cozer e 

Outros em face de Elias Vanin. Citado, o requerido apresentou 

impugnação aos Embargos. Passo a sanear o feito. O processo se 

encontra regular, não havendo nulidades ou irregularidades a serem 

sanadas nesta oportunidade razão pela qual dou o feito por saneado, 

remetendo-o à instrução. As partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por seus ilustres advogados, bem assim, verifico não 

haver irregularidades ou preliminares a serem analisadas, razão pela qual, 

DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto controvertido o 

valor estabelecido em contrato, a legitimidade do título executado, a 

prestação dos serviços contratados, o cumprimento dos termos do 

contrato, o valor atualizado do débito, o inadimplemento do devedor. Sem 

prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me 

os autos conclusos para designação de audiência ou julgamento 

antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012783-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA OAB - MT22716-O 

(ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMEIRE PARENTE JARDIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012783-03.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por SESI – 

Serviço Social da Indústria/Departamento Regional de Mato Grosso em 

desfavor de Josimeire Parente Jardim. Diante da análise dos documentos 

anexados ao processo, verifica-se que não houve a comprovação do 

recolhimento das custas/taxas judiciais. Desse modo, intime-se a parte 

autora para recolher e/ou apresentar a guia de custas/taxas judicias 

devidamente paga, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036325-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AVILA & AVILA ADVOCACIA S/S - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059-O (ADVOGADO(A))

JONAS COELHO DA SILVA OAB - MT5706-O (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074-O (ADVOGADO(A))

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367-O 

(ADVOGADO(A))

RUBIANE KELI MASSONI OAB - MT12419/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROVILIO MASCARELLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036325-21.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Defiro o pedido para inclusão do nome do executado no cadastro de 

inadimplentes, nos termos do art. 782, § 3º, do Código de Processo Civil. 

Determino a retirada da restrição dos bloqueios via sistema RENAJUD. 

Indefiro o pedido de retenção do passaporte, suspensão da CNH e 

bloqueio dos cartões de crédito do executado, em razão do art. 805, do 

Código de Processo Civil. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, realizar as diligências necessárias acerca da existência 

de bens em nome do executado, inclusive cartório de imóveis, 

comprovando nos autos as diligências infrutíferas, requerendo o que 

entender de direito. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029665-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA MECANAUTO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDIR CECHET JUNIOR OAB - MT4111-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1029665-11.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Fatura de Ato Jurídico com 

Pedido de Consignação em Pagamento ajuizada por Mecânica 

MECANAUTO Ltda. ME em desfavor de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A, O processo se encontra regular, não 

havendo nulidades ou irregularidades a serem sanadas nesta 

oportunidade razão pela qual dou o feito por saneado, remetendo-o à 

instrução. As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

seus ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do 

requerido, devendo o requerido demonstrar a regularidade da leitura do 

consumo do autor, a existência de fraude no medidor, e os contornos da 

responsabilidade do autor, e o autor os fatos constitutivos de seu direito, a 

existência do alegado dano moral, a desproporcionalidade na leitura, a 

extensão do dano e o nexo causal. Sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039677-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ZATTAR DE FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ZATTAR FILHO OAB - MT19331/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1039677-84.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cancelamento de Cobrança Indevida c/c Danos 

Morais ajuizada por João Batista Zattar de Faria em desfavor de Energisa 

Mato Grosso Distribuidora de Energia. O processo se encontra regular, 

não havendo nulidades ou irregularidades a serem sanadas nesta 

oportunidade razão pela qual dou o feito por saneado, remetendo-o à 

instrução. As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

seus ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do 

requerido, devendo o requerido demonstrar a regularidade da leitura do 

consumo do autor, a existência de fraude no medidor, e os contornos da 

responsabilidade do autor, e o autor os fatos constitutivos de seu direito, a 

existência do alegado dano moral, a desproporcionalidade na leitura, a 

extensão do dano e o nexo causal. Sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031192-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MTCRED FRANCHISING TELEATENDIMENTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT8548-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031192-95.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c pedido de 

Indenização por Danos Morais ajuizada por MTCRED FRANCHISING 

Teleatendimento Ltda. – ME em desfavor de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A O processo se encontra regular, não 

havendo nulidades ou irregularidades a serem sanadas nesta 

oportunidade razão pela qual dou o feito por saneado, remetendo-o à 

instrução. As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

seus ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do 

requerido, devendo o requerido demonstrar a regularidade da leitura do 

consumo do autor, a existência de fraude no medidor, e os contornos da 

responsabilidade do autor, e o autor os fatos constitutivos de seu direito, a 

existência do alegado dano moral, a desproporcionalidade na leitura, a 

extensão do dano e o nexo causal. Sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006938-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MIRANDA SALGUEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006938-58.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Danos Morais 

ajuizada por Cláudia Miranda Salgueiro em desfavor de Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/A. A Requerida ofertou contestação 

impugnando a justiça gratuita concedida ao autor (ID 13991544) 

Impugnação no ID 16186851. Passo a sanear o feito. No que tange a 

impugnação à Justiça Gratuita, a Lei nº 1.060/50 considera necessitado, 

para fins legais, aquele cuja situação econômica não lhe permite pagar as 

custas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. De 

acordo com a referida lei, para a parte gozar dos benefícios da 

assistência judiciária basta afirmar na própria petição inicial, de que não 

está em condições de pagar as custas do processo, sem prejuízo próprio 

ou de sua família, transferindo para a parte contrária a incumbência de 

provar a suficiência de recurso do requerente. No caso dos autos, o 

requerido não logrou êxito em rebater os documentos constantes nos 

autos, se restringindo em afirmar que haveria indícios da capacidade 

financeira do autor ao pagamento de custas, todavia, não juntou qualquer 

prova de que teria condições em pagar custas. Por estes fundamentos, 

REJEITO a impugnação. O processo se encontra regular, não havendo 

nulidades ou irregularidades a serem sanadas nesta oportunidade razão 

pela qual dou o feito por saneado, remetendo-o à instrução. As partes são 

legítimas e estão devidamente representadas por seus ilustres 

advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou preliminares 

a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, 

e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do requerido, 

devendo o requerido demonstrar a regularidade da leitura do consumo do 

autor, a existência de fraude no medidor, e os contornos da 

responsabilidade do autor, e o autor os fatos constitutivos de seu direito, a 

existência do alegado dano moral, a desproporcionalidade na leitura, a 

extensão do dano e o nexo causal. Sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013121-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORTESTOQ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013121-74.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 

Gerencial Factoring Fomento Mercantil Ltda. em desfavor de FORTESTOQ 

Distribuidora de Materiais Elétricos Ltda. – ME. Diante da análise dos 

documentos anexados ao processo, verifica-se que não houve a 

comprovação do recolhimento das custas/taxas judiciais. Desse modo, 

intime-se a parte autora para recolher e/ou apresentar a guia de 

custas/taxas judicias devidamente paga, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012273-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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APARECIDA HELENA CARDOSO AUREA EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FARIA OAB - MT4318-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS PEDRO MEDRADO LUZ - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON CRIVELATTI OAB - MT8887-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012273-92.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial ajuizada 

por Aparecida Helena Cardoso Aurea Eireli em desfavor de Carlos Pedro 

Medrado Luz – EPP. Defiro o pedido ID 16002486 e determino a realização 

de buscas por meio do sistema RENAJUD, para a localização de bens em 

nome de Carlos Pedro Medrado Luz – EPP (CNPJ/MF sob o nº 

01.514.903/0001-53) e, caso sejam localizados, determino a imediata 

restrição dos mesmos. Sendo negativo o resultado da busca, intime-se a 

parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar o interesse 

no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. DEFIRO, 

outrossim, a vinculação dos valores bloqueados conforme ID 12175602, 

posteriormente, a expedição de Alvará para levantamento em favor da 

exequente na conta corrente n° 10390-X, Agência 8687-8, Banco do 

Brasil S/A, inscrita no CNPJ nº 26.546.986/0001-93, visto que não houve 

contraposição do executado, que, intimado, manteve-se inerte. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013133-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA VILLA HERNANDES OAB - SP127380 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRENO MARCIO SILVA GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013133-88.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Leme 

Madeiras e Ferragens Ltda. em desfavor de Breno Marcio Silva Gomes. 

Diante da análise dos documentos anexados ao processo, verifica-se que 

não houve a comprovação do recolhimento das custas/taxas judiciais. 

Desse modo, intime-se a parte autora para recolher e/ou apresentar a guia 

de custas/taxas judicias devidamente paga, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1023882-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO ALVES CABRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT21515-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO MORAIS FILHO OAB - MT13885/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIO DE ALBUQUERQUE AFFI (REU)

Espolio de Edna Maria de Albuquerque Affi (REU)

MARGARETH OLIVIA AFFI PEIXOTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO OTAVIO PEIXOTO OAB - MT900-O (ADVOGADO(A))

FABIANO RABANEDA DOS SANTOS OAB - MT12945-O (ADVOGADO(A))

VERONICA TOLEDO DE ALMEIDA NEVES OAB - MT11616-B 

(ADVOGADO(A))

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT4070-A (ADVOGADO(A))

FABIO SILVA TEODORO BORGES OAB - MT12742-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1023882-09.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento ajuizada por Osvaldo 

Alves Cabral em desfavor de Margareth Olivia Affi Peixoto e Espólio de 

Edna Maria de Albuquerque Affi representado por José Mario de 

Albuquerque Affi. DEFIRO o pedido formulado pelo autor para que o 

mesmo proceda a consignação dos valores devidos vinculando-os aos 

autos. E mais, com o fim do inventário, estando o mesmo sentenciado e 

extinto, esclareçam os requeridos se a area objeto do contrato de 

arrendamento encontra-se em condominio de todos os herdeiros, ou se foi 

partilhada para um herdeiro especifico, juntando prova nos autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem-me conclusos para analise do 

pedido de habilitação dos demais herdeiros. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012393-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA TREVISAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISAN ENGENHARIA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA DA SILVA ALVES OAB - MT19155-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012393-04.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Tânia Maria Trevisan em face 

de SISAN Engenharia Ltda.. Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, 

DESIGNO a audiência de Instrução para o dia 28/07/2020 às 14:00 horas, 

para, se pleiteado, o depoimento pessoal da parte autora, da parte 

requerida, além da oitiva de testemunhas, observando o limite de três 

testemunhas, independente de prévia apresentação de rol. Nos termos do 

art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da parte informar 

ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011092-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISEORENE CANAVARROS BERNARDINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO LAUER OAB - MT8331-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011092-51.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Reparação de Danos ajuizada por Iseorene 

Canavarros Bernardino em desfavor de Golden Gestão de Negócios 

Imobiliários Ltda.. Designo audiência de conciliação para o dia 07/07/2020, 

às 12:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 
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que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022096-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODENILDO DE SA TELES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERI GARCIA ARAUJO FILHO OAB - MT22686/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACAR DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA OAB - MT16290-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022096-56.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Indefiro o pedido de id 22585917, tendo em vista a ausência de expedição 

de mandado para a intimação da parte requerida, ressaltando a renúncia 

do patrono da mesma, conforme id 16454180. Designo a audiência de 

conciliação para o dia 07/07/2020, às 12:30 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intimem-se as partes para 

que compareçam devidamente acompanhadas de seus advogados, 

mediante as observâncias e advertências legais. Aguarde-se a realização 

da audiência. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006747-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS CORREA DE CERQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006747-42.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Materiais ajuizada por João 

Carlos Correa de Cerqueira em desfavor de Banco do Brasil S/A. Designo 

audiência de conciliação para o dia 07/07/2020, às 08:30 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, INVERTO o ônus da 

prova e determino que a empresa ré apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação aos fatos narrados na 

inicial. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009826-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NET INFO TECNOLOGIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1009826-34.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Contrato Tácito com 

Indenização por Rescisão Antecipada proposta por NET INFO Tecnilogia 

Ltda. em face de Novo Mundo Amazônia Móveis e Utilidades Ltda.. 

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 28/07/2020 às 16:00 horas, para, se pleiteado, o 

depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol. Nos termos do art. 455 do Código de Processo 

Civil, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1060707-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERINA AUGUSTA FRANCA DE DEUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1060707-44.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Retificação de Registro Civil proposta por Valerina 

Augusta Franca de Deus. Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, 

DESIGNO a audiência de Instrução para o dia 21/07/2020 às 16:00 horas, 

para o depoimento pessoal da parte autora, além da oitiva de testemunhas, 

observando o limite de três testemunhas, independente de prévia 

apresentação de rol. Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, 

cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo. Cientifique-se o digno representante 

do Ministério Público Estadual. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1051758-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENIELI APARECIDA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONEL BENEDITO FERREIRA DE ARRUDA OAB - MT10202/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

3 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE CUIABÁ 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1051758-31.2019.811.0041 Vistos, etc. 
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Trata-se de Ação de Retificação de Registro Civil proposta por M. E. A. C. 

representada por Denieli Aparecida de Castro. Considerando o que dispõe 

o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de Instrução para o dia 

28/07/2020 às 15:00 horas, para o depoimento pessoal da parte autora, 

além da oitiva de testemunhas, observando o limite de três testemunhas, 

independente de prévia apresentação de rol. Nos termos do art. 455 do 

Código de Processo Civil, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. Cientifique-se o digno 

representante do Ministério Público Estadual. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000281-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL MEDRADA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000281-37.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a ausência de tempo hábil para a conclusão dos trabalhos 

periciais, redesigno a audiência de instrução para o dia 22/07/2020, às 

14:00 horas. Intimem-se as partes. Aguarde-se o término dos trabalhos 

periciais e realização da audiência designada. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022855-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA APARECIDA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E 

PERICIAS LTDA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022855-88.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a ausência de tempo hábil para a conclusão dos trabalhos 

periciais, redesigno a audiência de instrução para o dia 22/07/2020, às 

15:00 horas. Intimem-se as partes. Aguarde-se o término dos trabalhos 

periciais e realização da audiência designada. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031310-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA PEREIRA SEBA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA PEREIRA SEBA OAB - MT8722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CONTORNO LESTE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031310-08.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Tendo em vista o julgamento dos temas 970 e 971 pelo STJ, determino o 

regular prosseguimento do feito. Designo audiência de conciliação para o 

dia 06/07/2020, às 09:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011620-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDITE VALADARES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEUKE APARECIDA RAMOS CAPISTRANO OAB - MT12471/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA APARECIDA SILVA MORAES (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011620-85.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Adjudicação Compulsória ajuizada por Edite 

Valadares da Silva em desfavor de Sandra Aparecida Silva Moraes e 

Almir Coelho de Souza. Designo audiência de conciliação para o dia 

07/07/2020, às 10:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, acostando aos autos as 

cópias de seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou outro documento 

que comprove sua renda mensal, para comprovar o estado de 

necessidade, sob pena de indeferimento dos pedidos e da concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me 

os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1001670-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL OLIMPIO DA SILVA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALYNNSON CORREA FERNANDES OAB - MT0019481A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN FABIANO GUTIERREZ DA COSTA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001670-57.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Defiro parcialmente o pedido de id 20071476, com a ressalva de que o 

pedido de dispensa da realização da audiência deve ser formulado por 

ambas as partes. Determino a expedição de novo mandado de citação, a 

ser cumprido no endereço indicado no id 20071476, mediante as 

advertências legais. Designo a audiência de conciliação para o dia 

07/07/2020, às 13:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intimem-se as partes para que compareçam 

devidamente acompanhadas de seus advogados, mediante as 

observâncias e advertências legais. Aguarde-se a realização da 

audiência. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011224-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVINA ARMANDA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011224-11.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedidos de 

Indenização por Danos Morais ajuizada por Estevina Armanda de Arruda 

em desfavor de Banco Bradescard S/A. Designo audiência de conciliação 

para o dia 07/07/2020, às 11:00 horas, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, 

sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código 

de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no artigo 6º, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor, INVERTO o ônus da prova e determino 

que a empresa ré apresente os documentos comprobatórios necessários 

e úteis em relação aos fatos narrados na inicial. Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, acostando aos autos 

as cópias de seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou outro 

documento que comprove sua renda mensal, para comprovar o estado de 

necessidade, sob pena de indeferimento dos pedidos e da concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002967-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA TEIXEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Nelson Alexandre Moreira Nunes OAB - MT16206-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICO DIOVAN STOLF (REU)

CARINA COUTINHO RIBEIRO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002967-65.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a manifestação da parte requerida, conforme id 29788285 e 

a impossibilidade de comparecimento da mesma, defiro o pedido e 

redesigno a audiência de instrução para o dia 29/07/2020, às 14:00 horas. 

Intimem-se as partes. Aguarde-se a realização da audiência designada. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010749-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCI RAFAEL XAVIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM OAB - MT0021353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA (REU)

GINCO URBANISMO LTDA (REU)

SEBO JALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ANIMAIS LTD (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010749-55.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Dano Material e Dano Moral ajuizada por Maria Luci 

Rafael Xavier em desfavor de BRDU SPE Várzea Grande Ltda., Ginco 

Urbanismo Ltda. e Sebo Jales Indústria e Comércio de Produtos Animais 

Ltda.. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Designo audiência de 

conciliação para o dia 07/07/2020, às 11:30 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no artigo 6º, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor, INVERTO o ônus da prova e determino 

que a empresa ré apresente os documentos comprobatórios necessários 

e úteis em relação aos fatos narrados na inicial. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010861-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DA SILVA PAIXAO (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010861-24.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro c/c Danos Morais ajuizada por 

Milton da Silva Paixão em desfavor de Bradesco Vida e Previdência S/A. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita. Designo audiência de conciliação 

para o dia 07/07/2020, às 08:00 horas, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, 

sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código 

de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no artigo 6º, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor, INVERTO o ônus da prova e determino 

que a empresa ré apresente os documentos comprobatórios necessários 

e úteis em relação aos fatos narrados na inicial. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013015-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA GOMES DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT23031-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013015-15.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Pedido de 

Indenização por Danos Morais ajuizada por Sandra Gomes de Siqueira em 

desfavor de Hospital Sírio Libanês, com pedido de tutela de urgência, para 

que seja determinada a exclusão da negativação existente em nome da 

autora. Consta na inicial que a autora, na data de 24 de fevereiro do ano 

de 2019, acompanhou sua tia, a Sra. Maria Gilka Gomes de Oliveira, que 

necessitou ser internada no hospital requerido para o tratamento de sua 

saúde. Aduz que os funcionários da parte requerida solicitaram que a 

autora assinasse o termo de internação, contudo, meses depois a autora 

passou a receber cobranças referentes ao valor de R$ 114.010,92 (cento 

e quatorze mil dez reais e noventa e dois centavos), relativas à internação 

de sua tia. Informa que contatou a requerida para os esclarecimentos 

acerca da cobrança, quando foi surpreendida com a informação de que a 

autora teria assinado um contrato de responsabilidade pelo débito. 

Acrescenta que a negativação é indevida. Vieram os autos conclusos. 

Fundamento: Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma 

poderá ser concedida quando houver a comprovação dos elementos que 

demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código 

de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona 

José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título 

“Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência 

deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso em tela, informa a parte autora que estaria sendo 

cobrada por dívida de terceiro, bem como que a requerida incluiu o nome 

da autora no cadastro de proteção ao crédito, motivo pelo qual pugna pela 

concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a exclusão 

da negativação existente em nome da autora. Em que pese os fatos 

narrados e os documentos acostados aos autos, não restou evidenciada 

a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Não há nos autos, nesse momento processual, elementos 

suficientes acerca da conduta irregular da requerida, tendo em vista que 

no documento de id 30474840 consta cobrança em nome da autora e seu 

CPF, sendo necessária a oitiva da parte contrária para a averiguação da 

plausibilidade das alegações. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de 

tutela provisória. Designo audiência de conciliação para o dia 07/07/2020, 

às 11:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, acostando aos autos 

as cópias de seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou outro 

documento que comprove sua renda mensal, para comprovar o estado de 

necessidade, sob pena de indeferimento dos pedidos e da concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028601-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEYZIANE ANUNCIACAO DA SILVA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA OAB - MT19856-O (ADVOGADO(A))

ESTACIO CHAVES DE SOUZA OAB - MT19825-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

KROTON EDUCACIONAL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1028601-97.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulado com Danos Morais 

proposta por Dayziane Anunciação da Silva em face de UNIC – Cuiabá e 

KROTON Educacional S/A. Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, 

DESIGNO a audiência de Instrução para o dia 29/07/2020 às 15:00 horas, 

para, se pleiteado, o depoimento pessoal da parte autora, da parte 

requerida, além da oitiva de testemunhas, observando o limite de três 

testemunhas, independente de prévia apresentação de rol. Nos termos do 

art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da parte informar 

ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003215-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DOS MONTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003215-31.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta 

por Condomínio Parque Chaapada dos Montes em face de Águas Cuiabá 

S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto. 

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 29/07/2020 às 16:00 horas, para, se pleiteado, o 

depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol. Nos termos do art. 455 do Código de Processo 

Civil, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo. Considerando a manifestação da 

parte autora no Id nº 22806056, intime-se a parte requerida para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, cumprir integralmente a decisão de 11957469, em 

todos os seus termos, sob pena de arbitramento de multa diária. Decorrido 

o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012595-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAGMAR REGINA DIBBERN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURI STEFANINI CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012595-15.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando que a manifestação de id 15122713, designo a audiência de 

conciliação para o dia 30/06/2020, às 09:30 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intimem-se as partes para 

que compareçam devidamente acompanhadas de seus advogados, 

mediante as observâncias e advertências legais. Intime-se a parte 

requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar sua 

representação processual, acostando aos autos o competente 

instrumento de procuração. Aguarde-se a realização da audiência. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1026719-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDICLEI RODRIGUES DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT11094-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1026719-32.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Defiro o pedido e determino sejam procedidas buscas no sistema INFOSEG 

e INFOJUD a fim de perquirir o endereço da parte requerida Fundo de 

Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados – FIDC NPL I (CNPJ 

nº 09.263.012/0001-83). Designo audiência de conciliação para o dia 

30/06/2020, às 09:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Não sendo localizado o endereço ou 

restando infrutífera a diligência, intime-se a parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender 

de direito. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011012-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI GODOI SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS OAB - MT12759-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DSR SOLUCOES E INTELIGENCIA LOGISTICA LTDA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011012-87.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Estadia de Caminhão c/c Danos 

Materiais e Danos Morais ajuizada por Vanderlei Godoi Silva em desfavor 

de DSR Soluções e Inteligência Logística Ltda.. Designo audiência de 

conciliação para o dia 07/07/2020, às 12:30 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 
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audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, acostando aos autos as 

cópias de seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou outro documento 

que comprove sua renda mensal, para comprovar o estado de 

necessidade, sob pena de indeferimento dos pedidos e da concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me 

os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005553-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO DE OLIVEIRA PINHAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR OAB - MT9839-O 

(ADVOGADO(A))

Mauricio Magalhães Faria Neto OAB - MT15436-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA ROCHA RODRIGUES DA CUNHA VILELA (EXECUTADO)

CASIMIRO JOSE AVELAR VILELA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005553-07.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução para Entrega de Coisa e Quantia Certa 

ajuizada por Helio Oliveira Pinhal em desfavor de Casemiro José Avelar 

Vilela e Adriana Rocha Rodrigues da Cunha Vilela, em que o autor teve os 

benefícios da Justiça Gratuita indeferidos e opôs Embargos de Declaração 

a fim de questionar a decisão. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis quando 

houver na decisão judicial, obscuridade ou contradição, quando for 

necessário suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material, 

nos termos do art. 1022 do CPC. No caso dos autos observa-se que o 

autor pretende tão somente a rediscussão da matéria, o que não é cabível 

na via estreita dos Embargos de Declaração. Irresigna-se com a decisão 

nos termos que entende como correta. Não há que se falar em omissão, 

erro material ou contradição quanto o que o embargante busca é tão 

protelar o cumprimento do feito. Ademais, é importante ressaltar que os 

Embargos não são substitutos do recurso de Apelação ou de Agravo de 

Instrumento, onde a matéria de eventual irresignação dos embargantes 

deverão ser levada para nova apreciação, sendo os embargos somente 

cabíveis nos casos expressos do Código de Processo Civil. Isto posto, 

ante a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material 

a ser sanada REJEITO os embargos ID 29354180, e mantenho 

integralmente a decisão ID29179597. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014304-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILDO JOSE FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAIANEY CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014304-85.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Cobrança Indevida c/c Reparação 

por Danos Morais proposta por Gildo José Ferreira em desfavor de 

PASSARELLA Calçados – Taianey Calçados e Confecções Ltda.. De 

acordo com a certidão de id 20315331 foi determinada a intimação pessoal 

da parte autora para manifestar o interesse no prosseguimento do feito, 

sob pena de extinção, no entanto, a autora não foi localizada para a 

efetivação do ato. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. 

Decido Trata-se de Ação de Indenização por Cobrança Indevida c/c 

Reparação por Danos Morais proposta por Gildo José Ferreira em 

desfavor de PASSARELLA Calçados – Taianey Calçados e Confecções 

Ltda.. O art. 485, do Código de Processo Civil, regula as hipóteses de 

extinção do feito sem julgamento do mérito, a saber: Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: I – indeferir a petição inicial; II – o processo 

ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III – 

por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; IV – verificar a ausência 

de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo; V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência 

ou de coisa julgada; VI – verificar a ausência de legitimidade ou de 

interesse processual; VII – colher a alegação de existência de convenção 

de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer a sua competência; 

VIII – homologar a desistência da ação; IX – em caso de morte da parte, a 

ação for considerada intransmissível por disposição legal; e X – nos 

demais casos prescritos neste Código. Compulsando os presentes autos, 

verifico diante da certidão de id 29499162, que a parte autora não 

informou o endereço correto nos autos, bem como deixou de praticar atos 

que lhe competiam, abandonando o processo por mais de 30 (trinta) dias, 

necessária se faz a extinção do feito, sem julgamento do mérito. Assim, 

nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. P.R.I.C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029108-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEDILSON DE JESUS LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1029108-58.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Ledilson de Jesus Lara em face de Seguradora Líder. Sustenta a parte 

autora que foi vítima de grave acidente de trânsito, ocorrido em 

11/02/2017, conforme boletim de ocorrência anexado (ID – 9938574 e 

9938582) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente a 

ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo no montante 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em decorrência de sua 

invalidez. Com a inicial vieram os documentos (ID – 

9938503/9938509/9938525/9938536/9938539/9938549/9938554/9938561/

9938567/9938574/9938582/9938589/9938594/9938597/9938614/9938604/

9938608/9938682/9938621/9938628/9938634/9938642). Pela decisão (ID 

– 9941023) foi deferido os benefícios da justiça gratuita, designada 

audiência de conciliação e determinada a citação e intimação da parte 

requerida. Manifestação da parte autora (ID – 10266994 e 10267004), 

requerendo a juntada de comprovante de prévio requerimento 
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administrativo. Conforme consta no (ID – 10937387) foi realizada a 

audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado 

o laudo pericial. Na contestação (ID- 1034241), alega à requerida a 

preliminar da retificação da autuação, da carência da ação pela falta de 

interesse de agir, pela ausência do requerimento administrativo fazendo 

menção ao princípio da causalidade e a sucumbência autoral, pela 

ausência de documentos essenciais à regulação do sinistro – documentos 

ilegíveis e o comprovante de residência em nome de terceiro, bem como 

manifestou favorável ao laudo pericial. Manifestação da parte autora (ID – 

18430133) afirmando ser favorável com relação ao laudo pericial realizado 

na audiência de conciliação, a parte requerida embora intimada nada 

manifestou com relação ao laudo pericial. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório – DPVAT ajuizada proposta por Ledilson de Jesus Lara em 

face de Seguradora Líder. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 

355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras 

provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, a requerida suscitou em sede de 

contestação a preliminar da retificação da autuação, da carência da ação 

pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo fazendo menção ao princípio da causalidade e a 

sucumbência autoral, pela ausência de documentos essenciais à 

regulação do sinistro – documentos ilegíveis e o comprovante de 

residência em nome de terceiro. Defiro o requerido e determino a 

retificação do polo passivo da presente ação, proceda Sra. Gestora a 

alteração no Sistema PJe. Ainda, REJEITO a preliminar da ausência do 

requerimento administrativo, porque está juntado (ID – 10266994 e 

10267004). REJEITO ausência de documentos essenciais à regulação do 

sinistro, porque estão juntados (ID – 9938525). Acerca da ausência de 

comprovante de residência em nome da parte autora, REJEITO tal 

preliminar, uma vez que o referido documento não consiste em 

pressuposto legal para fixação de foro, haja vista que nas ações de 

cobrança de seguro DPVAT, o critério de fixação não é unicamente pelo 

domicílio do autor, facultando também a propositura na comarca onde 

ocorreu o acidente e no domicilio da requerida. Rejeitadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu 

acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo 

indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O autor 

juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e 

Boletim de Atendimento (ID – 9938574/9938582/9938589/9938594), 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “incapacidade física como média (50%) em membro 

inferior direito e leve (25%) em estrutura pélvica”. A análise conjunta dos 

documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo 

causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como 

o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o 

pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre 

registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o 

grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: 

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". 

(grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 11/02/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável e para estrutura pélvica, o percentual incidente 

será de até 100% (cem por cento) do valor máximo indenizável. Nesse 

sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA 

DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE 

DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, 

não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas.O 

pagamento do seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das 

lesões sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em membro inferior, em 

um grau de 50% (cinquenta por cento) e, leve em estrutura pélvica em um 

grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), equivalente a R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor máximo indenizável de 100% (cem por cento), 

equivalente a R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais) de 

acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 

6.194/74, totalizando R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Ledilson de Jesus Lara em face de Seguradora Líder para condenar a 

requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais) 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em 

membro inferior direito e estrutura pélvica, corrigido monetariamente data 

do sinistro (11/02/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002596-38.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Fabia Maria Soares em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de trânsito, 

ocorrido em 05/10/2016, conforme boletim de ocorrência anexado (ID – 

4729401) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente a 

ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo no montante 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em decorrência de sua 

invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexados ID – 4729399; 

4729401, 4729402, 4729406, 4729409,4729414, 4729415, 4729416, 

4729417, 4729428, 4729419, 4729424, 4729465. Pelo despacho (ID – 

4959824), foi designada a audiência de conciliação, determinada a citação 

e intimação da parte requerida e deferido o pedido de justiça gratuita. 

Manifestação da parte requerida (ID. 6775037), requerendo habilitação 

nos autos. Na contestação (ID. 7328795), alega a requerida a preliminar da 

inclusão da seguradora no polo passivo, da falta de interesse de agir ante 

a ausência de requerimento administrativo, da ausência do laudo do IML. 

Conforme (ID –7773961), foi realizada a audiência de conciliação, porém 

restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Manifestações 

das partes, concordando com o conteúdo do laudo médico (ID – 

18430196) e (ID. 20402598).2316 Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Fabia Maria Soares em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais Profiro o julgamento antecipado da lide 

(artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de 

outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em 

sede de contestação a preliminar a preliminar da inclusão da seguradora 

no polo passivo, da falta de interesse de agir ante a ausência de 

requerimento administrativo, da ausência do laudo do IML. Em relação a 

preliminar de inclusão do polo passivo, onde a requerida afirma que 

deveria constar neste a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a 

requerida a função de líder dos consórcios, sendo pois, a demandada 

parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é integrante do grupo 

de seguradoras que recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, 

razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência 

de interesse processual sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. IMPROCEDE a preliminar de ausência do Laudo do IML, pois a 

não elaboração de laudo pelo IML, não impede que, em momento posterior, 

seja determinado pelo juízo, ex officio ou a requerimento da parte, 

produção de prova pericial por perito médico, a fim de complementar o 

laudo ou contrapô-lo. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do 

mérito. Alega o autor, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitado, requerendo indenização no valor R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, boletim de atendimento 

médico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. 

A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação ID. 7773961, 

atestou que “apericiada apresenta incapacidade como intensa (75%) em 

ombro direito”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 
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considerando que o acidente ocorreu em 05/10/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do ombro direito, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intenso no ombro direito, em um 

grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, a requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de 

acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 

6.194/74, totalizando R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da 

data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Fabia Maria Soares em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente parcial do ombro direito, corrigido 

monetariamente data do sinistro (05/10/2016) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010806-44.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por João Alves Pereira Filho em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 25/02/2018, conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 12865689) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos (ID – 

12865689/12865697/12865706/12865713/12865723/12865729/12865743/

12865754). Pela decisão (ID – 13293042) foi deferido os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Manifestação da parte requerida 

(ID- 13609556), requerendo a habilitação nos autos. Conforme consta no 

(ID – 13896115) foi realizada a tentativa de conciliação entre as partes, 

restando infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na 

contestação (ID – 14007003) suscitou a requerida em sede de preliminar 

da necessidade de alteração do polo passivo da ação, da carência da 

ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo. Manifestação da parte requerida (ID – 14065022 e 

15289695), com relação ao laudo pericial. A parte autora impugnou a 

contestação (ID –15127186), reiterando os termos da exordial, bem como 

manifestou ser favorável com relação ao laudo pericial. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada proposta por João 

Alves Pereira Filho em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, a requerida suscitou em sede de contestação a 

preliminar de alteração do polo passivo da ação, da carência da ação pela 

falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento administrativo. 

REJEITO a preliminar de retificação do polo passivo, afirmando que deveria 

constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos 

consórcios, pois, a demandada é parte legítima para figurar no pólo 

passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 
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seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar da ausência do requerimento 

administrativo, porque está juntado (ID – 12865754). Rejeitadas as 

preliminares, passo a analise do mérito. Alega o autor, em síntese, que 

sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitado, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim 

de Ocorrência e Ficha de Atendimento Médico (ID – 12865689/12865723), 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em audiência de conciliação (ID - 

13896115) atestou que “o periciado apresenta incapacidade como intensa 

(75%) em ombro esquerdo”. A análise conjunta dos documentos 

acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o 

acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 

na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o 

Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, 

conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei 

de regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação 

original, a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 25/02/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do ombro esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intensa no ombro esquerdo, em 

um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de 

acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 

6.194/74, totalizando R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da 

data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por João Alves Pereira Filho em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para condenar a requerida: 

a) ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente parcial do ombro esquerdo, corrigido 

monetariamente data do sinistro (25/02/2018) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033217-18.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Mafre Seguros Gerais S/A promove a presente Ação de Cobrança em 

face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A. Sustenta que 

garante aos seus segurados danos elétricos nos termos e limites da 

apólice de seguro contratada. Informa que foi comunicada por vários 

segurados da ocorrência de uma oscilação no fornecimento elétrico, o que 

culminou na danificação de equipamentos eletrônicos, tendo efetuado o 

pagamento de indenização no valor de Ao final requer a procedência da 

ação e a condenação da requerida ao pagamento de R$ 43.517,43 

(quarenta e três mil, quinhentos e dezessete reais e quarenta e três 

centavos), acrescidos de juros e correção monetária a partir do efetivo 

pagamento. Citada a requerida ofertou a contestação conforme ID 

12864354, alegando em sede de contestação a preliminar de falta de 

interesse de agir, e da necessidade de desmembramento dos casos ante 

o prejuízo da defesa da concessionária. Impugnação à contestação 

conforme ID 15942127. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de ação de cobrança intentada por Mafre 

Seguros Gerais S/A contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A, cuja pretensão é a condenação da concessionária ao 
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pagamento do importe de R$ 43.517,43 (quarenta e três mil, quinhentos e 

dezessete reais e quarenta e três centavos), a título de ressarcimento de 

indenização paga ao segurado em decorrência de oscilações de energia 

elétrica por descargas atmosféricas. O deslinde da lide não carece de 

dilação probatória. Assim, observando aos princípios da brevidade e 

economia processual, passo a julgar antecipadamente a presente lide. 

Alega a requerente que formalizou contrato de seguro com vários 

requeridos e houve oscilações de energia na rede fornecida pela 

requerida, o que ocasionou na danificação de aparelhos elétricos do 

segurado. Primeiramente, não há que se falar em desmembramento dos 

autos ante o prejuízo da defesa, visto que não demonstrado qualquer 

prejuízo, uma vez que a parte requerida apresentou sua contestação 

tempestivamente, rebatendo os pontos apresentados pelo autor. Há que 

se levar em consideração a economia no fluxo processual, visto que 

desnecessário seria um processo para cada sinistro. No que concerne a 

ausência de interesse de agir, ante a não formulação de pedido 

administrativo não convence a alegação de que seria necessário pedido 

administrativo prévio ao ajuizamento de demanda judicial, tendo em vista o 

principio da inafastabilidade da jurisdição consagrado no artigo 5 da 

Constituição Federal, inciso XXXVI. Rejeitadas as preliminares, passo a 

analise do mérito. Com efeito, restaram comprovados nos autos os danos 

foram decorrentes quedas bruscas de energia elétrica e retorno de alta 

voltagem, conforme se vê da prova documental acostada a petição inicial, 

regulação de sinistro da empresa de perícias e laudos técnicos. A 

seguradora demonstrou, ainda, sua legitimidade ativa e interesse de agir 

para a ação regressiva fundada em contrato de seguro com a prova do 

pagamento da indenização ao segurado, sub-rogando-se nos direitos 

daquele. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado 

prestadoras de serviço público, dentre as quais se incluem as 

concessionárias de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto 

subordinada ao art. 37, §6º da Constituição Federal e 14 do Código de 

Defesa do Consumidor. A concessionária sustenta, contudo, que não há 

nexo de causalidade entre os danos apontados na inicial e o sinistro 

ocorrido, alegando ocorrência de força maior. No entanto, a 

concessionária não provou excludente de responsabilidade, impondo-se 

em consequência, a sua condenação em repará-los, a teor do art. 37, §6º 

da CF. Não houve qualquer iniciativa da requerida no sentido de 

demonstrar que os serviços de energia elétrica foram regularmente 

prestados no dia questionado, ônus que não se desincumbiu, nos termos 

do art. 373, II, do CPC. Assim, comprovado os danos e o nexo causal, a 

concessionária é obrigada a ressarcir a seguradora os valores pagos ao 

segurado, nos termos do que dispõe a Súmula 188 do STF. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO de cobrança CONTRA EMPRESA 

FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. oscilação da tensão da rede 

elétrica. relação de consumo. responsabilidade objetiva. danos sofridos 

demonstrados. dever de indenizar configurado. sentença mantida - 

recurso desprovido. A apelante, na qualidade de concessionária de 

serviço público, responde objetivamente pelos danos decorrentes de 

descargas atmosféricas que, atingindo a rede pública de energia elétrica, 

danifica bens de particulares, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88 O 

direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos 

direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, 

encontra guarida no art. 786 do Código Civil. (Ap 66681/2014, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

09/12/2014, Publicado no DJE 16/12/2014) “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. 

DESCARGA ELÉTRICA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. 

DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. 

PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. A prova produzida 

não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos aparelhos ou 

defeito nas instalações internas do imóvel do autor, de onde decorre a 

responsabilidade da concessionária pelos danos constatados, pois na 

hipótese a sua responsabilidade é objetiva.” (TJSP – Apelação nº 

013366-52.2013.8.26.0196, Comarca de Franca, 31ª Câmara de Direito 

Privado, DJE 30/04/2014). Deixo de enfrentar os demais argumentos 

deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a 

autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, 

este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, 

LXXVIII. Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação 

Regressiva de Indenização proposta por Mafre Seguros Gerais S/A contra 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A e condeno a 

requerida ao pagamento de R$ 43.517,43 (quarenta e três mil, quinhentos 

e dezessete reais e quarenta e três centavos), a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, acrescido de 

juros de 1% ao mês a partir do desembolso. Condeno, ainda, a requerida 

ao pagamento de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 

85, § 2º do CPC. Transitado em julgado, não havendo o cumprimento 

voluntário da condenação, manifeste a autora o interesse na execução da 

sentença. Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019557-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS LOURENCO MITSUOSHI DALTRO HAYASHIDA OAB - MT20108-B 

(ADVOGADO(A))

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1019557-88.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Restituição de 

Valores Quitados e Indenização por Danos Morais proposta por Helena 

Pereira da Silva em desfavor de BRDU SPE Várzea Grande Ltda. A parte 

autora alega ter firmado Instrumento particular de contrato de compra e 

venda com alienação fiduciária referente ao lote n. 38, quadra 06, 

localizado no Loteamento Parque das Águas em Várzea Grande, 

financiando o valor de R$ 53.145,65 (cinquenta e três mil, cento e 

quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), com uma entrada 

mais 184 parcelas no valor de R$ 599,00(quinhentos e noventa e nove 

reais). E ainda, pagou o valor de R$ 1.195,00, a título de prestação de 

serviço de corretagem. Informa que até a presente data efetuou o 

pagamento da importância de R$ 13.359,08(treze mil, trezentos e 

cinquenta e nove reais e oito centavos). Sustenta que no contrato firmado 

o prazo de entrega do imóvel seria no último dia do mês de dezembro de 

2015, com previsão de prorrogação em 6 (seis) meses. Em 20/10/2016 o 

enviou via correio Notificação Extrajudicial estipulando o prazo de 48 

horas de pronunciamento com relação à rescisão contratual pelo 

descumprimento do contrato pela não entrega do imóvel no prazo 

estabelecido, porém a requerida manteve-se inerte. Requer seja julgada 

procedente a demanda a fim de que seja declarada a rescisão do contrato 

com a restituição dos valores pagos, devidamente corrigidos, no importe 

de R$ 14.554,00 (quatorze mil quinhentos e cinquenta e quatro reais), além 

de indenização a título de danos morais. Despacho inicial conforme ID 

3701216, e pela decisão ID 4893859, foi acolhida a emenda apresentada e 

deferido os benefícios da justiça gratuita. Citado, o requerido apresentou 

contestação conforme ID 5499412. Impugnação à contestação de ID nº 

7975677 Intimados para se manifestarem acerca da produção de provas, 

as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (ID 17682228 e 

17685482). Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Helena Pereira da Silva ajuizou Ação Declaratória de Rescisão 

Contratual c/c Restituição de Valores Quitados e Indenização por Danos 

Morais em desfavor de BRDU SPE Várzea Grande Ltda., visando a 

declaração da rescisão contratual por culpa da requerida, bem como a 

devolução dos valores pagos e a indenização por danos morais. Consta 

dos autos que a parte autora adquiriu um loteamento da requerida a ser 

entregue em dezembro de 2015, todavia, em 20 de outubro de 2016, o 

mesmo não havia sido entregue, e a autora emitiu uma notificação 

extrajudicial para rescisão de contrato se não houvesse uma 

manifestação em 48 horas, tendo a requerida permanecido inerte. Diante 

disso requer a devolução dos valores pagos, devidamente atualizados e, 

ainda a condenação por danos morais. Em contestação, o requerido 

afirma que “contrato entabulado permanece ativo e a Autora inadimplente 
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desde o mês de setembro de 2016, conforme verifica-se pelo 

demonstrativo financeiro anexo. De todo modo, esclarecemos que não há 

óbice quanto a rescisão contratual por parte da reclamada.” Os princípios 

jurídicos protetivos do consumidor estampados no Código de Defesa do 

Consumidor são de ordem pública e de interesse social (Art. 1º), 

circunstância esta que relativiza o “pacta sunt servanda”, autorizando, em 

consequência, a revisão judicial dos contratos porque não importa apenas 

a concepção no momento da manifestação de vontade (consenso), mas 

principalmente os efeitos sociais do contrato. O Judiciário, na condição de 

Poder de Estado, através de seus agentes, tem o dever de zelar pelo 

interesse social, ditado pelo ordenamento jurídico. Nas relações 

contratuais estabelecidas por meio de contratos de massa (ou de 

adesão), em que a vontade das partes perde a condição de elemento 

preponderante, conforme a nova concepção que se deve ter do contrato, 

o CDC surge como via legal e obrigatória para o reequilíbrio das relações, 

especialmente no que respeita ao controle das cláusulas abusivas. 

Induvidoso, no presente caso, estarmos diante destes contratos, em que 

uma das partes tem a liberdade de contratar, ou não, mas não de discutir 

as cláusulas dos contratos. Todavia, importante destacar que o 

reconhecimento da aplicação das diretrizes previstas no CDC ao contrato 

revisando, por si só, não asseguram a procedência dos pedidos 

formulados pelo consumidor, tendo em vista que na apreciação do caso 

concreto se demonstrará eventual cobrança abusiva passível de 

revisão.~ Na espécie, tendo sido as rés fornecedoras do produto (imóvel 

adquirido pelos autores) e sendo discutido o atraso na entrega da obra a 

relação de direito material estabelecida é de consumo. Nesta situação, os 

demandantes são considerados consumidores (art. 2º do CDC), enquanto 

as demandadas estão na condição de fornecedoras (art. 3º do CDC). 

Assim sendo, aplicável a espécie o Código de Defesa do Consumidor. Com 

efeito, não há dúvida de que o atraso na entrega da obra se deu por 

responsabilidade única das rés, situação que deu azo ao rompimento 

contratual, visto que, mesmo com a cláusula que autorizava o atraso em 

seis meses, a requerida não entregou o loteamento adquirido, não 

havendo nos autos qualquer noticia de sua entrega. Na hipótese, vige 

fundamentação supra em relação a responsabilidade da construtora pela 

resolução do contrato. Assim, caracterizada a responsabilização 

exclusiva da empreendedora no atraso na entrega do imóvel contratado é 

descabida a retenção de qualquer valor por parte da vendedora. Ainda 

que, conste previsão de retenção no contrato, não se operou a causa ali 

descrita, a saber, a resolução contratual por responsabilidade do 

comprador, a autorizar a retenção de qualquer valor. Na mesma linha, são 

os julgados do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. COOPERATIVA. 

ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA. AFASTADO O DIREITO À 

RETENÇÃO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. AGRAVO INTERNO NÃO 

PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que não há 

direito à retenção de valores de caráter administrativo na hipótese de 

descumprimento contratual da cooperativa, ocasionado pelo atraso na 

entrega do imóvel, sendo devida a restituição integral dos valores já 

pagos. 2. A demora na entrega do imóvel na data previamente acordada 

resulta na rescisão do contrato de compra e venda e, em consequência, o 

dever de reparação por lucros cessantes pela não fruição do imóvel 

durante o tempo em que a Cooperativa permaneceu em mora. 

Precedentes.3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 

1533885/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 

25/04/2017, DJe 16/05/2017) Portanto, é aplicável no caso concreto a 

previsão contida no art. 475 do CCB, segundo o qual o credor (comprador) 

poderá pedir a resolução contratual e, alternativa e subsidiariamente, o 

cumprimento. De modo, que no caso em exame, demonstrado o 

incumprimento contratual da requerida afigura-se possível o desfazimento 

do contrato, sem, contudo, a retenção. Com relação ao termo inicial para 

incidência dos juros de mora sobre os valores a serem restituídos, nos 

casos de responsabilidade contratual da vendedora pela resolução, tais 

devem ser aplicados a partir da data da citação. A respeito, assim, decidiu 

a Terceira Turma do STJ: Nos termos da jurisprudência desta Corte nos 

casos de responsabilidade contratual o termo inicial para incidência dos 

juros de mora é a data da citação, no percentual de 1% após a vigência do 

Código Civil de 2002. (AgInt no AREsp 730055/RJ, Ministro Moura 

Ribeiro,Terceira Turma, j. em 04/10/2016). Na mesma linha: APELAÇÃO 

CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL 

POR CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE-VENDEDORA. REPARAÇÃO 

INTEGRAL DO DANO. Resolvido o contrato por culpa exclusiva da 

promitente-vendedora, os valores pagos pelo promitente-comprador 

devem ser restituídos integralmente, inclusive aqueles relativos à 

comissão de corretagem, sem qualquer retenção de valores. ATRASO NA 

CONCLUSÃO DA OBRA. CASO FORTUITO. INEXISTÊNCIA. A alegação de 

caso fortuito não pode ensejar o afastamento da responsabilidade da 

construtora. Isso porque dificuldades econômicas são normais e 

previsíveis neste tipo de empreendimento, podendo ser evitadas com um 

planejamento adequado realizado pela construtora. No caso concreto, a 

crise financeira foi genericamente alegada, sendo inclusive posterior ao 

início do atraso contratual. Diante disso, houve evidente atraso, inclusive 

considerando o período de tolerância. CLÁUSULA PENAL PREVISTA EM 

FAVOR DO PROMITENTE-COMPRADOR. A previsão de cláusula penal em 

favor do promitente-comprador em razão de atraso na entrega da obra 

incide até a formalização da pretensão de resolução do contrato. TERMO 

FINAL. Tratando-se de pretensão de resolução de contrato, a incidência 

da cláusula penal deve incidir a partir do término do prazo de tolerância até 

o ajuizamento da ação momento em que formalizada a pretensão de 

resolução. DANO MORAL. O atraso na entrega do imóvel prometido, por si 

só, não gera o direito à indenização por danos morais. No caso concreto, 

comprovado atraso injustificado e substancial na entrega das chaves da 

unidade autônoma, cuja situação excepcional autoriza a indenização pelos 

danos morais experimentados pelo promitente-comprador. VALOR 

INDENIZATÓRIO. O quantum indenizatório, atendido o princípio da 

razoabilidade, deve ser fixado considerando as circunstâncias do caso, o 

bem jurídico lesado, a situação pessoal do autor, inclusive seu conceito, o 

potencial econômico do lesante, a ideia de atenuação dos prejuízos do 

demandante e o sancionamento do réu a fim de que não volte a praticar 

atos lesivos semelhantes contra outrem. JUROS DE MORA. TERMO 

INICIAL. Tratando-se de responsabilidade contratual os juros moratórios 

incidem desde a citação. APELAÇÃO DA REQUERIDA DESPROVIDA. 

APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70080247885, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 11/04/2019) Destarte, os juros 

de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do dispositivo da 

sentença. Quanto a restituição dos valores adimplidos a título de comissão 

de corretagem, diante da responsabilidade das vendedoras pela resolução 

contratual, são apurados os prejuízos que o comprador experimentou, 

sendo o pagamento da comissão de corretagem um deles. Desse modo, 

em se tratando de resolução contratual por culpa exclusiva da promitente 

vendedora, ressurge a faculdade de retorno das partes ao status quo 

ante, razão pela qual faz jus o adquirente à restituição de valores pagos a 

título de comissão de corretagem. Nessa linha: APELAÇÕES CÍVEIS. 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA 

ENTREGA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. 

Provada a demora injustificada na expedição do habite-se, resolve-se o 

contrato de promessa de compra e venda, restituindo-se as quantias 

pagas sem redutores, pois a culpa pela dissolução do contrato é da 

promitente vendedora. Embora os honorários de corretagem 

correspondam ao serviço efetivamente prestado, a parte demandada, a 

quem se imputa o desfazimento contratual, tem o dever de indenizar o 

prejuízo causado. Apelo desprovido.(Apelação Cível, Nº 70081432403, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini 

Marchionatti, Julgado em: 31-07-2019) APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA 

OBRA. DEVOLUÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES ADIMPLIDOS E 

DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. CABIMENTO. A resolução da promessa 

de compra e venda por inadimplemento da construtora (atraso na entrega 

da obra acarreta o retorno das partes ao “status quo ante”, impondo a 

restituição integral dos valores adimplidos pelo comprador, incluída a 

comissão de corretagem. Precedentes do STJ e desta Corte. APELO 

PROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70082058751, Vigésima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado 

em: 14-08-2019) Quanto aos danos morais, embora entenda que para 

fazer jus à indenização a este título seja preciso que haja situação aflitiva 

em grau significativo, sendo que meros dissabores vividos em face do 

atraso na entrega do imóvel na data aprazada não podem ensejar 

ressarcimento indenizatório a título de dano moral, no caso concreto 

entendo que os danos morais são devidos, uma vez que o atraso na 

entrega das ultrapassou em muito o prazo previsto no contrato, 

decorrente de culpa da requerida, tanto é que esse foi a causa do pedido 

de rescisão contratual. Tal atraso ultrapassa os meros dissabores, 

mormente levando em consideração a expectativa de mudança de vida do 
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autor, ou seja, a realização do sonho da casa própria. No que se refere ao 

quantum indenizatório, entendo que a indenização a este título deve ser 

fixada de tal forma que possa ser sentida pelo ofensor, mas que não 

venha a ser excessiva a ponto de significar enriquecimento indevido do 

ofendido. O valor fixado deve levar em conta as condições pessoais tanto 

da vítima quanto do ofensor, bem como a possibilidade de cumprimento da 

obrigação fixada, sem se olvidar o seu caráter punitivo. Nessas 

condições, embora a rigor não haja um critério objetivo para quantificar o 

valor do dano moral, deve-se levar em conta, de um lado, a intensidade 

dos danos sofridos e, de outro, a capacidade financeira do ofensor em 

suportá-lo em patamar que não comprometa demasiadamente sua 

sobrevivência ou atividade. Dessa forma, considerando tais critérios, fixo 

o valor indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois este montante 

se mostra adequado e dentro dos parâmetros de razoabilidade. Deixo de 

enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque 

desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 

489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao 

comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Posto isto, nos termos do art. 

487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação Declaratória 

de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Quitados e Indenização 

por Danos Morais proposta por Helena Pereira da Silva em desfavor de 

BRDU SPE Várzea Grande Ltda, para : a) declarar rescindido o contrato 

de celebrado entre as partes; e, em consequência, determino que sejam 

devolvidos os valores pago a esse título devidamente corrigido pelo IGP-M 

desde cada desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a 

contar da citação; b) condenar ao pagamento de indenização a título de 

danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) devidamente 

corrigidos pelo IGP-M a contar desta data e acrescidos de juros de mora 

desde a citação (art. 240, caput, do CPC), nos termos acima explicitados. 

Condeno o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação, nos termos do 

artigo 85 do CPC. Transitado em julgado, não havendo o cumprimento 

voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na execução da 

sentença. Não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos com 

as baixas e comunicações necessárias. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020233-65.2018.811.0041 Vistos, etc. Sul 

América Companhia Nacional de Seguros promove a presente Ação 

Regressiva de Indenização em face de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A. Sustenta que garante aos seus segurados 

danos elétricos nos termos e limites da apólice de seguro contratada. 

Informa que em 05/10/2017, foi comunicada pelo segurado Rogério 

Brescovici da ocorrência de queda brusca de energia que culminou na 

queima de diversos bens da segurada da autora, tornando-os impróprio 

para uso e necessários de extensos reparos e substituições. Ao final 

requer a procedência da ação e a condenação da requerida ao 

pagamento de R$ 3.783,18 (três mil setecentos e oitenta e três reais e 

dezoito centavos), acrescidos de juros e correção monetária a partir do 

efetivo pagamento. Protesta pela produção de provas em direito admitidas. 

Citada a requerida ofertou a contestação conforme ID 15994189, alegando 

a falta de interesse de agir, visto que o pedido não foi formulado na esfera 

administrativa. No mérito, pede a improcedência da ação. Impugnação à 

contestação conforme ID 1755680. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de ação de cobrança intentada 

por Sul América Companhia Nacional de Seguros contra Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/A, cuja pretensão é a condenação da 

concessionária ao pagamento do importe de R$ 3.783,18 (três mil 

setecentos e oitenta e três reais e dezoito centavos), a título de 

ressarcimento de indenização paga ao segurado em decorrência de 

oscilações de energia elétrica por descargas atmosféricas. O deslinde da 

lide não carece de dilação probatória. Assim, observando aos princípios 

da brevidade e economia processual, passo a julgar antecipadamente a 

presente lide. No que concerne a ausência de interesse de agir, ante a 

não formulação de pedido administrativo não convence a alegação de que 

seria necessário pedido administrativo prévio ao ajuizamento de demanda 

judicial, tendo em vista o principio da inafastabilidade da jurisdição 

consagrado no artigo 5 da Constituição Federal, inciso XXXVI. Rejeitada a 

preliminar, passo a análise do mérito. Alega a requerente que formalizou 

contrato de seguro com Rogerio Brescovici houve oscilações de energia 

na rede fornecida pela requerida, o que ocasionou na danificação de 

aparelhos elétricos do segurado. Com efeito, restaram comprovados nos 

autos os danos foram decorrentes quedas bruscas de energia elétrica e 

retorno de alta voltagem, conforme se vê da prova documental acostada â 

inicial, regulação de sinistro da empresa de perícias e laudos técnicos. A 

seguradora demonstrou, ainda, sua legitimidade ativa e interesse de agir 

para a ação regressiva fundada em contrato de seguro com a prova do 

pagamento da indenização ao segurado, sub-rogando-se nos direitos 

daquele. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado 

prestadoras de serviço público, dentre as quais se incluem as 

concessionárias de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto 

subordinada ao art. 37, §6º da Constituição Federal e 14 do Código de 

Defesa do Consumidor. A concessionária sustenta, contudo, que não há 

nexo de causalidade entre os danos apontados na inicial e o sinistro 

ocorrido, alegando ocorrência de força maior. No entanto, a 

concessionária não provou excludente de responsabilidade, impondo-se 

em consequência, a sua condenação em repará-los, a teor do art. 37, §6º 

da CF. Não houve qualquer iniciativa da requerida no sentido de 

demonstrar que os serviços de energia elétrica foram regularmente 

prestados no dia questionado, ônus que não se desincumbiu, nos termos 

do art. 373, II, do CPC. Assim, comprovado os danos e o nexo causal, a 

concessionária é obrigada a ressarcir a seguradora os valores pagos ao 

segurado, nos termos do que dispõe a Súmula 188 do STF. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO de cobrança CONTRA EMPRESA 

FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. oscilação da tensão da rede 

elétrica. relação de consumo. responsabilidade objetiva. danos sofridos 

demonstrados. dever de indenizar configurado. sentença mantida - 

recurso desprovido. A apelante, na qualidade de concessionária de 

serviço público, responde objetivamente pelos danos decorrentes de 

descargas atmosféricas que, atingindo a rede pública de energia elétrica, 

danifica bens de particulares, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88 O 

direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos 

direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, 

encontra guarida no art. 786 do Código Civil. (Ap 66681/2014, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

09/12/2014, Publicado no DJE 16/12/2014) “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. 

DESCARGA ELÉTRICA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. 

DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. 

PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. A prova produzida 

não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos aparelhos ou 

defeito nas instalações internas do imóvel do autor, de onde decorre a 

responsabilidade da concessionária pelos danos constatados, pois na 

hipótese a sua responsabilidade é objetiva.” (TJSP – Apelação nº 

013366-52.2013.8.26.0196, Comarca de Franca, 31ª Câmara de Direito 

Privado, DJE 30/04/2014). Deixo de enfrentar os demais argumentos 

deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a 

autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, 

este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, 

LXXVIII. Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação 

Regressiva de Indenização proposta por Sul América Companhia Nacional 

de Seguros contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A e 

condeno a requerida ao pagamento de R$ 3.783,18 (três mil setecentos e 

oitenta e três reais e dezoito centavos), a ser corrigido monetariamente 

pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, acrescido de juros de 1% ao 

mês a partir do desembolso. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento de 
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10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º 

do CPC. Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da 

condenação, manifeste a autora o interesse na execução da sentença. 

Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1029084-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA LUZ - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLIANA FABRI SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1029084-59.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Despejo por Término de Prazo de Vigência ajuizada 

por Ana Cláudia Luz – ME em desfavor de Poliana Fabri Souza com pedido 

de tutela antecipada para que a parte requerida desocupe o imediatamente 

o imóvel. As partes formularam acordo conforme ID 29832007, requerendo 

a homologação do mesmo e também a sua extinção. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO, para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo celebrado entre as 

partes conforme ID 29832007, via da qual compuseram para colocar fim 

ao litígio. JULGO EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes em custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios uma vez que o acordo homologado já dispôs 

sobre o tema. Transitado em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046998-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUDA SOUZA CALDEIRA (AUTOR(A))

PABLO HENRY SILVA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA ALMEIDA DOS SANTOS OAB - MT19840-O 

(ADVOGADO(A))

ALDEYR LIMA DE MELO OAB - MT10017-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIAMANTE EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (REU)

DIAMANTE AZUL EMPRESA HOTELEIRA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1046998-39.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos 

ajuizada por Pablo Henry Silva Pereira, Neuda Souza Caldeira e Gustavo 

Arthur Souza Silva em desfavor de Diamante Serviços Empresariais Ltda. 

e Diamante Azul empresa de Hotelaria Ltda. (Holiday INN Express Cuiabá). 

A parte requerida não se encontra representada nos autos, de forma que 

a homologação do acordo não se mostra possível. Dessa forma, 

intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a 

situação processual nos autos. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015528-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL BONES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015528-24.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Daniel Bones da Silva em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de trânsito, 

ocorrido em 20/03/2018, conforme Boletim de ocorrência anexado no (ID – 

13514062) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente a 

ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo no montante 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em decorrência de sua 

invalidez. Com a inicial vieram os documentos (ID – 

13514033/13514040/13514046/13514052/13514062/13514067/13514075/

13514081/13514088/13514092). Pela decisão (ID – 13822035) foi deferido 

os benefícios da justiça gratuita, determinada a emenda da inicial, 

designada audiência de conciliação e determinada a citação e intimação da 

parte requerida. A parte autora manifestou-se (ID – 14046008) emendando 

a inicial com determinado pelo juízo. Manifestação da parte requerida (ID – 

14356071), requerendo a habilitação nos autos. Conforme consta no (ID – 

15076694), foi realizada a tentativa de conciliação entre as partes, 

restando infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. A parte autora 

manifestou-se no (ID – 15294898) com relação ao laudo pericial. Na 

contestação (ID – 15404218 e 15404548) suscitou preliminar da 

necessidade de alteração do polo passivo da ação, da inépcia da inicial – 

da necessidade de realização de pedido administrativo anterior, pela 

ausência do requerimento administrativo. Manifestação da parte requerida 

(ID – 15444995) informando ser favorável ao conteúdo do laudo pericial 

realizado em audiência de conciliação. A autora manifestou-se em 

impugnação, reiterando os termos da exordial (ID – 15532350). Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação 

de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada por Daniel Bones da 

Silva em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, a 

requerida suscitou em sede de contestação a preliminar de alteração do 

polo passivo da ação, da inépcia da inicial – da necessidade de realização 

de pedido administrativo anterior, pela ausência do requerimento 

administrativo. REJEITO a preliminar de retificação do polo passivo, 

afirmando que deveria constar neste a SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a esta a 

função de líder dos consórcios, pois, a demandada é parte legítima para 

figurar no pólo passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 
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segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. Ainda, REJEITO a preliminar da 

ausência do requerimento administrativo, porque está juntado no (ID – 

13514075 e 13514092). Rejeitadas as preliminares, passo à análise do 

mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Boletim de Atendimento 

(ID – 13514062 e 13514067), comprovando o acidente e o atendimento 

médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação (ID - 15076694) atestou que o periciado apresenta 

“incapacidade física na ordem 75% em punho esquerdo”. A análise 

conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 20/03/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do punho esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intensa no punho esquerdo, em 

um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de 

acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 

6.194/74, totalizando R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da 

data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório – DPVAT Daniel Bones da Silva em face de Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor 

de 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente parcial do punho esquerdo, corrigido monetariamente data do 

sinistro (20/03/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012104-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SOUZA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Processo nº 1012104-71.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando o cumprimento da obrigação e ante as informações contidas 

no ID. 28134064 e 28025684 , JULGO EXTINTO o presente processo, na 

forma do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Outrossim, determino a 

expedição do competente alvará da quantia depositada em favor do autor, 

atentando-se aos dados fornecidos. Após, remeta-se os presentes autos 

ao arquivo, observando as formalidades legais. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029578-89.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDEMIR JOSE QUEIROZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT11645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1029578-89.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Telefonica Brasil S/A opôs Embargos de Declaração com Efeitos 

Infringentes conforme ID 25520278, alegando a ausência de 

fundamentação da existência do dano moral . Vieram os autos conclusos. 

É o relatório. Fundamento. DECIDO. Os embargos de declaração são 

cabíveis quando houver na decisão judicial, obscuridade ou contradição, 

quando for necessário suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro 

material, nos termos do art. 1022 do CPC. Ocorre que o embargante 

irresigna-se com a decisão nos termos que entende como correta. Não há 

que se falar em omissão, erro material ou contradição quanto o que o 

embargante busca é tão protelar o cumprimento do feito. Opor embargos 

de declaração na forma como a Embargante tem feito em todos os feitos 

em que atua, alegando ausência de fundamentação quando fundamentado 

está, é mais do que incabível, mostra-se na verdade protelatório. Assim a 

decisão lançada nos autos não está eivada de vício que ampare a 

inconformidade, já que os fundamentos da decisão – sejam eles de fato ou 

de direito – estão expostos de maneira clara e precisa; tampouco a sua 

conclusão implica em erro de julgamento. Outrossim, a interposição de 

embargos na forma como feita pelo requerido tem caráter procrastinatório 

e é inadmissível (JTACivSP111/338), visto que trata-se de questão tão 

simples e desnecessários maiores esclarecimentos. Logo, a fim de evitar 

abusos dessa ordem e para atender aos reclamos da sociedade, o 

legislador prevê a aplicação de multa quando verificado o manejo dos 

declaratórios para protelar a efetiva prestação da tutela jurisdicional, 

retardando o cumprimento das decisões judiciais. Com estas 

considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, mantendo a 

sentença ID 19937080 e, por terem caráter manifestamente protelatório, 

aplico à parte embargante a multa de 1,0 % (um por cento) sobre o valor 

da causa. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004695-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA LUCIA CAMPOS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004695-44.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Energisa Mato Grosso opôs Embargos de Declaração em face da 

sentença de ID 19937087 alegando omissão na sentença que não aplicou 

o artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil na condenação de 

honorários advocatícios. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis quando 

houver na decisão judicial, obscuridade ou contradição, quando for 

necessário suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material, 

nos termos do art. 1022 do CPC. No caso dos autos, observa-se o autor 

pugna por revisão da sentença quanto ao arbitramento de honorários 

advocatícios que segundo consta não foram aplicados conforme os 

ditames do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil. Porém, tão somente 

para fins de esclarecimentos ao advogado subscritor, o valor 

ATUALIZADO DA CAUSA, após a prolação da sentença condenatória, é o 

valor da condenação. Não há que se falar em omissão ou contradição, 

uma vez que os embargantes pretendem tão somente a rediscussão da 

matéria a fim de adequá-la ao seu entendimento, o que não é possível em 

sede de Embargos de Declaração. Nesse sentido tem decidido o Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO 

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA CONTRADIÇÃO, 

OMISSÃO E OBSCURIDADE – INCOMPROVAÇÃO – ACÓRDÃO 

DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – PRETENSÃO DE REEXAME DE 

PROVAS – VEDAÇÃO – IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA A MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS 

DESPROVIDOS. Para o acolhimento dos embargos de declaração, até 

mesmo para fins de prequestionamento de dispositivos 

infraconstitucionais, impõe-se a presença de algum dos vícios elencados 

no artigo 620 do Código de Processo Penal, o que não se evidencia na 

presente hipótese, por que o acórdão decidiu a lide em todos os pontos 

controvertidos, de forma clara e fundamentada como exige o artigo 93, 

inciso IX, da Constituição da República. Considerando que a finalidade dos 

embargos é apenas de esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a 

substância, não se admite o seu manejo visando rediscutir a questão 

decidida. Embargos conhecidos e desprovidos. (TJMT, ED 21532/2016, 

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016) Ademais, é 

importante ressaltar que os Embargos não são substitutos do recurso de 

Apelação ou de Agravo de Instrumento, onde a matéria de eventual 

irresignação dos embargantes deverão ser levada para nova apreciação, 

sendo os embargos somente cabíveis nos casos expressos do Código de 

Processo Civil. Assim sendo, não há contradição a ser sanada, razão pela 

qual REJEITO os embargos, mantenho integralmente a sentença ID 

19937087. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1034799-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA HAYUMI SUZUKI RIBEIRO (REQUERENTE)

SUZUKI & SILVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1034799-82.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Domani Prime 

Distribuidora de Veículos e Peças LTDA em face da decisão ID. 26729061, 

buscando a revisitação da mesma, sob alegação de omissão na sentença 

quanto ao ponto 3 dos Embargos de Declaração anteriormente opostos. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Os 

embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial, 

obscuridade ou contradição, quando for necessário suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do 

CPC. No caso dos autos observa-se que o autor não entendeu que a 

matéria que pretende discussão não é cabível em sede de Embargos de 

Declaração. Se o autor vai ficar ou não com dois veículos a sua 

disposição, não é matéria a ser tratada na via estreita dos Embargos de 

Declaração. Devido a isso os Embargos anteriores foram rejeitados e é a 

mesma razão pela qual os presentes Embargos serão improvidos. 

Ademais, é importante ressaltar que os Embargos não são substitutos do 

recurso de Apelação ou de Agravo de Instrumento, onde a matéria de 

eventual irresignação dos embargantes deverão ser levada para nova 

apreciação, sendo os embargos somente cabíveis nos casos expressos 

do Código de Processo Civil. Isto posto, ante a inexistência de 

obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanada REJEITO 

os embargos ID 29953631 e mantenho integralmente a decisão ID 

29532428. Diante da informação de descumprimento da liminar na petição 
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ID 29762544, intime-se os requeridos para comprovar o seu cumprimento 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de aplicação de multa 

diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059410-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE MORAES DELGADO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1059410-02.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Paulo Roberto de Moraes Delgado Júnior opôs Embargos de Declaração da 

decisão ID 27335922, que alega a existência de erro material na indicação 

das faturas questionadas na presente ação. Vieram os autos conclusos. 

É o relatório. Fundamento. DECIDO. Os embargos de declaração são 

cabíveis quando houver na decisão judicial, obscuridade ou contradição, 

quando for necessário suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro 

material, nos termos do art. 1022 do CPC. No caso dos autos, ACOLHO os 

embargos e onde se lê: Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela 

de urgência e determino que a parte requerida, com relação à fatura dos 

meses de outubro e novembro do ano de 2016, se abstenha de 

interromper o fornecimento dos serviços ao imóvel, sob pena de aplicação 

das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. 297, 

do Código de Processo Civil. Leia-se: Diante do exposto, DEFIRO a 

antecipação da tutela de urgência e determino que a parte requerida, com 

relação à fatura dos meses de outubro e novembro do ano de 2019, se 

abstenha de interromper o fornecimento dos serviços ao imóvel, sob pena 

de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, 

conforme art. 297, do Código de Processo Civil. Nos demais termos 

mantenho integralmente a decisão ID 27335922. Expeça-se o necessário. 

P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001955-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - MT22233-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001955-16.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Tókio Marine Seguradora promove a presente Ação Regressiva de 

Ressarcimento de Danos em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora 

de Energia S/A. Sustenta que garante aos seus segurados danos 

elétricos nos termos e limites da apólice de seguro contratada. Informa que 

em 17/05/2016, 16/11/2016, 07/12/2016 e 19/01/2017, a unidade 

consumidora do segurado foi afetado por um distúrbio elétrico, 

proveniente da rede de distribuição administrada pela ré, o que culminou 

na danificação de equipamentos eletrônicos, tendo que efetuar o 

pagamento de R$ 18.778,01 (dezoito mil, setecentos e setenta e oito reais 

e um centavos) aos segurados Taberna Portuguesa Ltda EPP, Cibel 

Comercio de Derivados de Petroleo Ltda – EPP, Bianchi e Bianchi Ltda – 

EPP. Ao final requer a procedência da ação e a condenação da requerida 

ao pagamento de R$ 18.778,01 (dezoito mil, setecentos e setenta e oito 

reais e um centavos), acrescidos de juros e correção monetária a partir 

do efetivo pagamento. Citada a requerida ofertou a contestação conforme 

ID 12967754, suscitando preliminar de falta de interesse de agir e inépcia 

da inicial pela necessidade de desmembramento dos casos. Impugnação à 

contestação conforme ID 15745917. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de ação de cobrança intentada 

por Tókio Marine Seguradora S/A contra Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A, cuja pretensão é a condenação da 

concessionária ao pagamento do importe de R$ 18.778,01 (dezoito mil, 

setecentos e setenta e oito reais e um centavos), a título de ressarcimento 

de indenização paga ao segurado em decorrência de oscilações de 

energia por descargas elétricas. O deslinde da lide não carece de dilação 

probatória. Assim, observando aos princípios da brevidade e economia 

processual, passo a julgar antecipadamente a presente lide. No que 

concerne a ausência de interesse de agir, ante a não formulação de 

pedido administrativo não convence a alegação de que seria necessário 

pedido administrativo prévio ao ajuizamento de demanda judicial, tendo em 

vista o princípio da inafastabilidade da jurisdição consagrado no artigo 5 

da Constituição Federal, inciso XXXVI. Da mesma forma não merece 

prosperar o pedido de desmembramento do processo, visto que não 

demonstrado qualquer prejuízo da defesa, que apresentou contestação e 

rebateu os termos postos na inicial, seguindo-se a máxima ‘pas nullité 

sans grieff’. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a 

requerente que formalizou contrato de seguro com as empresas Taberna 

Portuguesa Ltda EPP, Cibel Comercio de Derivados de Petroleo Ltda – EPP, 

Bianchi e Bianchi Ltda – EPP, e houve oscilações de energia na rede 

fornecida pela requerida, o que ocasionou na danificação em vários 

equipamentos eletrônicos. Com efeito, restou comprovado nos autos a 

má-prestação de serviços pela concessionária requerida, mormente 

porque houve dano nos aparelhos, decorrente das oscilações de energia 

elétrica, conforme se vê da prova documental que acompanha a inicial, 

regulação de sinistro da empresa de perícias e laudos técnicos. A 

seguradora demonstrou, ainda, sua legitimidade ativa e interesse de agir 

para a ação regressiva fundada em contrato de seguro com a prova do 

pagamento da indenização ao segurado, sub-rogando-se nos direitos 

daquele. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado 

prestadoras de serviço público, dentre as quais se incluem as 

concessionárias de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto 

subordinada ao art. 37, §6º da Constituição Federal e 14 do Código de 

Defesa do Consumidor. A concessionária sustenta, contudo, que não há 

nexo de causalidade entre os danos apontados na inicial e o sinistro 

ocorrido, alegando ocorrência de força maior. No entanto, a 

concessionária não provou excludente de responsabilidade, impondo-se 

em consequência, a sua condenação em repará-los, a teor do art. 37, §6º 

da CF. Não houve qualquer iniciativa da requerida no sentido de 

demonstrar que os serviços de energia elétrica foram regularmente 

prestados no dia questionado, ônus que não se desincumbiu, nos termos 

do art. 373, II, do CPC. Assim, comprovado os danos e o nexo causal, a 

concessionária é obrigada a ressarcir a seguradora os valores pagos ao 

segurado, nos termos do que dispõe a Súmula 188 do STF. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO de cobrança CONTRA EMPRESA 

FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. oscilação da tensão da rede 

elétrica. relação de consumo. responsabilidade objetiva. danos sofridos 

demonstrados. dever de indenizar configurado. sentença mantida - 

recurso desprovido. A apelante, na qualidade de concessionária de 

serviço público, responde objetivamente pelos danos decorrentes de 

descargas atmosféricas que, atingindo a rede pública de energia elétrica, 

danifica bens de particulares, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88 O 

direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos 

direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, 

encontra guarida no art. 786 do Código Civil. (Ap 66681/2014, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

09/12/2014, Publicado no DJE 16/12/2014) “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. 

DESCARGA ELÉTRICA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. 

DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. 

PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. A prova produzida 

não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos aparelhos ou 

defeito nas instalações internas do imóvel do autor, de onde decorre a 

responsabilidade da concessionária pelos danos constatados, pois na 

hipótese a sua responsabilidade é objetiva.” (TJSP – Apelação nº 

013366-52.2013.8.26.0196, Comarca de Franca, 31ª Câmara de Direito 
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Privado, DJE 30/04/2014). Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente Ação 

Regressiva de Indenização proposta por Tókio Marine Seguradora S/A em 

face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A e condeno a 

requerida ao pagamento de R$ 18.778,01 (dezoito mil, setecentos e 

setenta e oito reais e um centavos), a ser corrigido monetariamente pelo 

INPC a partir do ajuizamento da ação, acrescido de juros de 1% ao mês a 

partir do desembolso. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento de 18% 

sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. 

Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da 

condenação, manifeste a autora o interesse na execução da sentença. 

Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1021257-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS PEDRO MEDRADO LUZ - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CRIVELATTI OAB - MT8887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA HELENA CARDOSO AUREA EIRELI (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO FARIA OAB - MT4318-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1021257-65.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Embargos à Execução opostos por Carlos Pedro Medrado Luz 

– EPP em face de Aparecida Helena Cardoso Aurea Eireli, sustentando a 

inépcia da inicial pela ausência de cálculo analítico, e ainda, excesso na 

execução. Impugnação aos Embargos ID 16222003. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Embargos à 

Execução opostos por Carlos Pedro Medrado Luz – EPP em face de 

Aparecida Helena Cardoso Aurea Eireli. Pois bem. Sobre o cabimento e 

rejeição dos Embargos o CPC aduz, in verbis: Art. 917. Nos embargos à 

execução, o executado poderá alegar: I - inexequibilidade do título ou 

inexigibilidade da obrigação; II - penhora incorreta ou avaliação errônea; III 

- excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; IV - 

retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução 

para entrega de coisa certa; V - incompetência absoluta ou relativa do 

juízo da execução; VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como 

defesa em processo de conhecimento. § 1o A incorreção da penhora ou 

da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, contado da ciência do ato. § 2o Há excesso de execução 

quando: I - o exequente pleiteia quantia superior à do título; II - ela recai 

sobre coisa diversa daquela declarada no título; III - ela se processa de 

modo diferente do que foi determinado no título; IV - o exequente, sem 

cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da 

prestação do executado; V - o exequente não prova que a condição se 

realizou. § 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, 

pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição 

inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo 

discriminado e atualizado de seu cálculo. § 4o Não apontado o valor 

correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução: I - 

serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de 

execução for o seu único fundamento; II - serão processados, se houver 

outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de 

execução. Denota-se que a embargante de fato alegou que a exequente 

pleiteia valor superior ao devido, sem ter apontado qual o valor entende 

correto, não apresentando demonstrativo discriminado. Nos termos do art. 

917, 4º, do CPC, não tendo a parte apontado o valor que entende correto, 

este juízo não adentrará às alegações de excesso. Assim, considerando 

que o único argumento remanescente é o relativo à inexistência de calculo 

analítico, sem razão a parte ré, porquanto o calculo simples é suficiente, 

desde que demonstrado as porcentagens utilizadas, o que ocorreu no 

caso concreto. Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no 

processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta 

sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em 

obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Posto 

isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado nos Embargos à Execução opostos por Carlos Pedro Medrado 

Luz – EPP , determinando o prosseguimento da execução em apenso. 

Condeno a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios 

sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. 

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

comunicações de estilo, trasladando copia da presente sentença à 

execução associada. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018541-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTHA TAKISHIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO 

OAB - MT25027/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1018541-31.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Martha Takishima 

em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A A 

parte autora manifestou não ter interesse no prosseguimento do feito, 

requerendo a sua extinção, ante a desistência, o que não teve 

contraposição do requerido, conforme manifestação em contestação. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO a desistência da ação 

formulada pela parte autora conforme ID 13927941 para os fins do artigo 

200, parágrafo único do Código de Processo Civil. Via de consequência 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, observados as formalidades legais. P. R. I. 

C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005989-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCAL FLORES SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WATT - DISTRIBUIDORA BRASIL. DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE 

PETROLEO LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005989-34.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Embargos à Execução opostos por Marçal Flores Silva em 

face de WATT Distribuidora Brasileira de Combustíveis e Derivados de 

Petróleo Ltda.. Sustenta que a empresa, a qual foi dirigida o crédito 

realmente se encontra em recuperação desde 25/11/2015, inclusive já se 

encontra com o credito homologado naquele juizo. Informa, ainda, que não 

se trata de devedor solidario, pois quando assinou o contrato não sabia a 

diferença entre aval e fiança, sustentando, por fim, a ocorrencia de 

novação da divida. Impugnação conforme ID 12702412. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Marçal Flores Silva opôs 

Embargos em face da Execução ajuizada por WATT Distribuidora 

Brasileira de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda., alegando, em 

síntese, que o contrato executado pelo embargado não pode ser 

executado, visto que a empresa que é a devedora principal, encontra-se 

em recuperação judicial, inclusive, estando o crédito homologado para 

pagamento. Pois bem, o embargado figura no contrato de confissão de 

dívida executado, como devedor solidário, e a pessoa jurídica MARÇAL 

FLORES SILVA ME, como devedor principal. Porém, tal fato não é óbice 

para o prosseguimento da execução, com base no que preceitua o artigo 

257 do Código de Processo Civil, verbis: "Art. 257. Havendo mais de um 
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devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se 

dividida em tantas obrigações, iguais e distintas, quantos os credores ou 

devedores." Por conseguinte, o artigo 283 do referido estatuto faculta ao 

pagador o direito de regresso em face dos demais co-obrigados. Sendo 

solidária a obrigação contida no título executivo judicial, ainda que divisível 

a obrigação, à credora é facultado exigir o cumprimento da obrigação de 

qualquer dos executados, como se verifica no caso em tela. Interpretando 

o art. 275 do Código Civil, Gustavo Tepedino, Heloisa Helena Barboza e 

Maria Celina Bodin de Moraes, elucidam: "A regra analisada contém a 

própria essência da solidariedade passiva facultando ao credor demandar 

o cumprimento da obrigação a qualquer dos devedores, sem que estes 

possam invocar o benefício da divisão, pois cada um dos sujeitos 

passivos da obrigação é devedor único da totalidade da dívida em face do 

credor comum, ainda que esta seja divisível (TJRJ, 5ª C.C., Ap. Cív. 

199000100374, Rel. Des. Humberto de Mendonça Manes, julg. 

08.10.1996). O credor tem a faculdade de receber de qualquer dos 

coobrigados a coisa devida, total ou parcialmente, ou seja, fica a seu 

arbítrio escolher como e de quem deseja receber a prestação." (Código 

Civil interpretado conforme a Constituição da República , vol. I, 2007, p. 

558.) Assim, tendo em vista que o devedor solidário responde pela 

totalidade da dívida, o que permite ao credor escolher contra quem 

pretende litigar, ainda que a obrigação seja divisível, não se impõe a 

aplicação do art. 257 do Código Civil de 2002, improcede as alegações dos 

Embargos. Com estes fundamentos, JULGO IMPROCEDENTE os presentes 

Embargos à Execução opostos por Marçal Flores Silva em face de WATT 

Distribuidora Brasileira de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda. 

Condeno a embargante ao pagamento das custas e despesas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor 

dos embargos. Transitado em julgado, traslade cópia desta decisão, 

certificando o desfecho dos embargos nos autos principais, 

prosseguindo-se na execução, devendo o exequente acostar aos autos 

tabela atualizada do débito. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1030029-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSE HELENA LESCANO (REU)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 19 de março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020563-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA SOARES GOMES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE CESAR LUCAS OAB - MT15026-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte requerida para, querendo, 

proceder a purgação da mora com depósito do remanescente, no prazo 

de 15 dias, sob pena de busca e apreensão do bem, conforme planilha 

atualizada do débito de ID 30505319. Cuiabá-MT, 19 de março de 2020. 

Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 

da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007008-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA ARAUJO DOS SANTOS SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação das partes para, NO PRAZO COMUM DE 

15 (QUINZE) DIAS, manifestarem-se acerca do Laudo pericial de ID 

30460291. Cuiabá-MT, 19 de março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023789-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIRCE ANUNCIACAO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA BARBOSA OAB - MT11510-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação das partes para, NO PRAZO COMUM DE 

15 (QUINZE) DIAS, manifestarem-se acerca do Laudo pericial de ID 

22763302. Cuiabá-MT, 19 de março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032836-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PERES DOS SANTOS NETO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 
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prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 19 de março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034529-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOABE JOEL MORAIS SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 19 de março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032083-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Arte Rotulos (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 19 de março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021947-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO SA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO / INTIMAÇÃO Certifico que decorreu o 

prazo para a parte autora se manifestar quanto a certidão do Oficial de 

Justiça de ID 19743161. Sendo assim, nos termos da Portaria n. 

01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – não recolhida a diligência e, caracterizado 

o abandono da ação, deverá o senhor Gestor, intimar o autor para cumprir 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, via DJE e AR, sob pena de 

extinção. 3 – o mesmo procedimento do item 2, deverá ser adotado em 

todos os processos, cuja parte, não atendeu a determinação judicial, 

visando dar maior celeridade aos cadernos processuais(...)”, procedo o 

impulsionamento do feito para expedição de carta de intimação do autor, 

com a finalidade de dar o regular prosseguimento ao processo. Ato 

contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB , dar o regular prosseguimento 

ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial (a) de Justiça de ID _, 

dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como disposto no 

artigo 485, §1 º do CPC/2015. Tudo, em caso de não cumprimento, sob 

pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 19 

de março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010869-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR SANTANA DA CRUZ (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO / INTIMAÇÃO Certifico que decorreu o 

prazo para a parte autora se manifestar quanto a certidão do Oficial de 

Justiça de ID 24633336. Sendo assim, nos termos da Portaria n. 

01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – não recolhida a diligência e, caracterizado 

o abandono da ação, deverá o senhor Gestor, intimar o autor para cumprir 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, via DJE e AR, sob pena de 

extinção. 3 – o mesmo procedimento do item 2, deverá ser adotado em 

todos os processos, cuja parte, não atendeu a determinação judicial, 

visando dar maior celeridade aos cadernos processuais(...)”, procedo o 

impulsionamento do feito para expedição de carta de intimação do autor, 

com a finalidade de dar o regular prosseguimento ao processo. Ato 

contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB , dar o regular prosseguimento 

ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial (a) de Justiça de ID _, 

dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como disposto no 

artigo 485, §1 º do CPC/2015. Tudo, em caso de não cumprimento, sob 

pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 19 

de março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028237-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ECLAIR DIAVAN (REU)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 19 de março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012348-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA RIBEIRO DE OLIVEIRA (REU)

RODRIGO OCTAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA (REU)

AMAZON INDUSTRIA E COMERCIO DE CONCRETOS LTDA - ME (REU)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 19 de março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014283-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO LOPES (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

tomar ciência acerca da distribuição da Carta Precatória expedida nestes 

autos, conforme comprovante de distribuição de ID. 30535327 – autos PJe 

n. 1001351-89.2020.8.11.0007, devendo, ainda, verificar quaisquer 

possíveis custas ou eventuais diligências cobradas na comarca 

deprecada a fim de que a mesma seja devidamente cumprida naquela 

localidade. Cuiabá-MT, 19 de março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000006-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REI DA CONSTRUCAO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 

- ME (REU)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca das certidões do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 
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feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 19 de março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016078-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEJAIME KESTRING (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 19 de março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015909-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO VALDECIR BRIANTI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 19 de março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032935-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILIAN MESQUITA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

WILIAN MESQUITA DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

comprovar nestes autos a devida distribuição da carta precatória 

encaminhada conforme comprovante de ID. 30536916, DEVENDO PARA 

TANTO, TRAZER REGISTRO DE ANDAMENTO PROCESSUAL DO SITE DO 

TJMT OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO HÁBIL PARA TAL 

FINALIDADE. DEVERÁ, AINDA, VERIFICAR QUAISQUER POSSÍVEIS 

CUSTAS OU EVENTUAIS DILIGÊNCIAS COBRADAS NA COMARCA 

DEPRECADA. Cuiabá-MT, 19 de março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1023343-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUVERA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

OLGA BUENO DE FARIAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, dando o devido 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Tudo, em caso de 

não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do 

NCPC. Cuiabá-MT, 19 de março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor 

Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 993620 Nr: 20258-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, 

JOSIAS DA SILVA JESUS, ADCELI NOBRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:18.603-B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEVERTON SILVA DE JESUS 

- OAB:9946

 Vistos etc...

Da análise das matrículas apresentadas às fls. 210/214, verifica-se que 

apenas a de nº 2.002 encontra-se em nome dos devedores já que o 

imóvel descrito na matrícula 2.003 foi vendido em 2015.

No entanto, vislumbra-se que o imóvel de propriedade dos devedores 

possui outras duas averbações (hipoteca e penhora).

 Sem prejuízo, segue alvará em favor da instituição financeira, conforme 

dados bancários indicados às fls. 200.

Banco do Brasil;

Agência nº 3793-1;

 Conta corrente nº 99.738.700-9;

Titularidade de Banco do Brasil S/A,

 CNPJ nº 00.000.000/5084-97.

No mais, intimo o credor para manifestar seu interesse na penhora do 

imóvel, bem como acostar aos autos a planilha atualizada do débito, com 

abatimento do montante levantado via alvará judicial no prazo de 15 dias, 

sob pena de arquivamento do feito.

Em caso de silêncio, por tratar-se de direito disponível, arquivem-se os 

autos com as anotações e baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 33541 Nr: 5032-17.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCN LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO ESCOLA MATO GROSSO, ALMERINDO 

JOSÉ DA SILVA COSTA, Elizabeth Marques de Moraes Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANNIBAL DE SOUZA 

BOURET. - OAB:291/MT, LAURA CRISTINA SOUZA MADUREIRO - 

OAB:10.353/MT, REGINALDO TAVEIRA RIBEIRO - OAB:6.451/MT

 Vistos etc...

Ante a indicação dos dados bancários, segue alvará em favor dos 

credores, conforme dados bancários indicados às fls. 529.

Banco do Brasil;

Agência nº 1216-5;

 Conta corrente conjunta nº 51.563-9;

Titularidade de Almerindo José Silva Costa e outra;

 CPFs nº 039.171.181-49.

No mais, ante o término da prestação jurisdicional, arquivem-se os autos 

com as anotações e baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1081676 Nr: 2352-63.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESULINO MOTTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:15.904/MT

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de Ação de Busca e Apreensão em fase de 

cumprimento de sentença quanto aos honorários advocatícios ajuizada 

por Jair Demétrio em face de BV Financeira S/A.

Às fls. 232 a instituição financeira foi intimada para proceder ao 

pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, acostando aos 

autos o comprovante de pagamento às fls. 236.

Às fls. 237 o causídico credor manifestou concordância com o montante 

depositado.

Ante o exposto, JULGO e DECLARO EXTINTA esta ação em fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil.

Com efeito, segue alvará em favor do causídico Jair Demétrio, conforme 

dados bancários indicados às fls. 237.

Banco Sicoob - 756;

Agência nº 4256;

Conta Corrente nº 16450-0;

Titularidade de Jair Demétrio Sociedade Individual de Advocacia,

CNPJ nº 34.530.567/0001-91.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e 

baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 373297 Nr: 9705-04.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA BRASIL COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO HUNZE 

PINTO - OAB:9297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14.992-A

 Vistos etc...

Juntem-se as petições que se encontram na capa dos autos, protocolos 

PEA 1453297 de 13/02/2020 e 1456677 de 05/03/2020.

 Não obstante o Banco Bradesco tenha apresentado diversos documentos 

que aduz terem sido solicitados pela perícia, mister salientar que o perito 

contábil nomeado apresentou o laudo pericial de fls. 734/760.

Assim, intimo as partes para se manifestarem no prazo de 15 dias.

Sem prejuízo, segue alvará em favor do Perito Ney Mario, vinculado aos 

autos, salientando que o expert manifestou concordância com o valor 

depositado em juízo para solver seus honorários às fls. 730 e observando 

os dados bancários de fls. 733.

Banco do Brasil;

Agência nº 3499-1;

Conta Corrente nº 69.848-2;

Titularidade de Ney Mario Ribeiro Teixeira

CPF nº 089.423.581-87.

Após, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 733222 Nr: 29454-36.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO AUGUSTO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - 

OAB:15687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A/MT

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de Ação de Revisão Contratual em fase de 

cumprimento de sentença no que tange aos honorários advocatícios.
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Às fls. 251 a instituição financeira foi intimada para proceder ao 

pagamento da parte que lhe cabe, efetuando o pagamento como se vê às 

fls. 254.

Às fls. 255 a douta Defensoria Pública manifestou concordância com o 

valor depositado.

Assim, tendo em vista o pagamento efetuado JULGO e DECLARO EXTINTA 

a ação apenas no que tange ao montante devido à Defensoria a título de 

honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil.

No mais, segue alvará em favor da Defensoria Pública conforme dados de 

fls.255.

Banco do Brasil;

Agência nº 3834-2;

Conta Corrente nº 1041050-3,

Titularidade de Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,

CNPJ nº 02.528.193/0001-83.

Por fim, tendo em vista que não há requerimento da BV Financeira quanto 

ao valor indicado às fls.243/244, quanto a dívida do autor, aquivem-se com 

as anotações devidas, OBSERVANDO, que cabe a BV o pagamento de 

50% das custas processuais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 859969 Nr: 1748-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE ALVES DOS SANTOS ME, NEIDE ALVES 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Segue cópia da sentença prolatada nos autos código 1352766 em apenso.

No mais, observo que informa o exequente, às fls. 103, que localizou um 

bem imóvel matrícula n. 83.096 – 5º Serviço Notarial desta Capital, 

pugnando pela expedição de mandado de constatação para verificar se 

este se refere a bem de família.

No entanto, observo da cópia da respectiva matrícula, coligida às fls. 

103-verso e seguintes, que este possuía gravame de alienação fiduciária, 

teve a posse consolidada pela instituição financeira credora (Banco 

Bradesco S/A) que o vendeu a terceiro. Não obstante a anotação AV 

7/83.096, quanto a concessão de tutela de urgência para manutenção da 

ora executada na posse do imóvel, tal medida, por si só, não desnatura a 

transação efetuada sobre o bem em comento.

De mais a mais, consoante se infere da pesquisa realizada via convênio 

Anoreg, às fls. 77/81, é possível constatar ser este o único bem em nome 

da executada.

Feitas essas considerações, INDEFIRO o pedido de expedição de 

mandado de constatação, por mostrar-se inócua a medida.

Ademais, ante a inexistência de bens passíveis de serem penhorados, 

mantenho a SUSPENSÃO do presente feito nos termos do art. 921 do 

CPC/2015.

Sem prejuízo, INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de 

desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DAS 

EXECUTADAS, sob pena de aplicação de multa nos termos do art. 921 do 

CPC/2015.

De tal sorte, após o trânsito em julgado da sentença prolatada no apenso, 

ARQUIVEM-SE com as formalidades de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1352766 Nr: 20044-07.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE ALVES DOS SANTOS ME, NEIDE ALVES DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

CONSUMIDOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A/MT

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por NEIDE ALVES 

DOS SANTOS ME e NEIDE ALVES DOS SANTOS em face de ITAÚ 

UNIBANCO S/A para determinar a redução dos juros remuneratórios à 

taxa média de mercado em 1,29% ao mês, cabendo a apresentação do 

cálculo de atualização do débito, na forma desta decisão, nos autos da 

Execução principal.Ao se ter em vista que a parte embargante decaiu da 

maior parte, fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa 

devidamente atualizado, no entanto, 30% desse montante (30% de 10% 

do valor da causa) destinado ao Defensor da parte embargante e 70% 

(70% de 10% do valor da causa) ao advogado do Banco ora embargado, 

sendo esta a proporção a cada parte, também, quanto as custas 

processuais, o que faço com amparo legal no art. 85, §§ 8º e 14, do CPC, 

não se falando em assistência judiciária por se tratar de réus citados via 

edital.Transitada em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, 

com as anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 994043 Nr: 20516-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER ANDRADE ZILIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO JOBIM - 

OAB:6412/MT, PEDRO PAULO NOGUEIRA NICOLINO - OAB:8941/MT

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na 

RECONVENÇÃO apresentada por WAGNER ANDRADE ZILIANI em face de 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, para condenar o réu ao 

pagamento de indenização por danos morais, que arbitro em R$ 5.000,00, 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação (art. 

240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, contado do 

arbitramento (Súmula 362/STJ).Ao se ter em vista a sucumbência 

recíproca, determino o rateamento das custas processuais e condeno 

cada parte ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da 

parte adversa, em 15% do valor atualizado da condenação (7,5% ao 

causídico de cada parte).Transitada em julgado, sem manifestação das 

partes, arquive-se, com as anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 794252 Nr: 563-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERENIR SANTANA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO RODRIGUES DANTAS - 

OAB:8085/MT, MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - 

OAB:7215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 A sentença de fls. 103/109 foi exarada nos seguintes termos(...)O banco 

interpôs Recurso de Apelação que foi desprovido, conforme r. Decisão de 

fls. 143/150, bem como Agravo Interno – fls. 02/10v dos autos em apenso, 

que também foi desprovido, de acordo com o v. Acórdão de fls. 19/23 dos 

autos em apenso.Posteriormente o autor interpôs Embargos de Declaração 

– fls. 153/154, que foram acolhidos às fls. 162/164 para majorar os 

honorários advocatícios para 15% a favor do patrono da parte 

autora.Assim, às fls. 170 o causídico credor pugnou pelo cumprimento da 

sentença no que tange aos honorários sucumbenciais.Por sua vez, de 

forma espontânea às fls. 171/172 o banco noticiou o pagamento da 

condenação, do qual o credor concordou às fls. 176.Ante o exposto 

JULGO e DECLARO EXTINTA a ação apenas no que tange aos honorários 

sucumbenciais devidos ao patrono da autora, nos termos do artigo 924, 
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inciso II do Código de Processo Civil.Ato contínuo segue alvará conforme 

dados bancários indicados às fls. 176.Banco do Brasil;Agência nº 

3325-1;Conta Corrente nº 26284-6,Titularidade de Petraglia e Dantas 

Advogados Associados,CNPJ nº 09.177.488/0001-96.Após o decurso do 

prazo recursal, tendo em vista ausência de demais requerimentos, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas devidas.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 340862 Nr: 11403-79.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA ITAULEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS AUGUSTO PINTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINARTE SILVEIRA NEGRÃO 

JUNIOR - OAB:14.750

 Vistos etc...

Ante o pleito formulado pelo causídico do requerido Dinarte às fls. 247, 

mister ressaltar o teor da decisão de fls. 237 “salientando que haverá 

compensação do valor a ser levantado pela instituição financeira a título 

de excesso de execução para pagamento do causídico do requerido, em 

decorrência dos honorários advocatícios arbitrados em favor deste” sobre 

a qual não recaiu qualquer recurso.

Assim, INTIMO o referido patrono para apresentar o cálculo atualizado do 

débito com base no valor de R$ 2.782,96, no prazo de 15 dias, bem como 

seus dados bancários.

Após, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 358600 Nr: 28940-88.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALTINA DUARTE GOMES, LUIZ CARLOS 

DUARTE GOMES, FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA CRUZ SILVERIO - 

OAB:137.405 RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, ERNESTO BORGES FILHO 

- OAB:379/MS, LEONARDO JOSÉ DE AQUINO - OAB:9.255, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT, THAYSE TEIXEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:17.497/MT

 Vistos etc... As partes entabularam o acordo de fls. 255 onde ficou 

convencionado que o banco pagaria à parte requerente o montante de R$ 

89.789,73, valor que já se encontra bloqueado(...)No entanto, na petição 

de fls. 275 o banco noticiou a juntada de um termo de audiência, na qual a 

parte requerente aderiu ao acordo de planos econômicos durante o 

mutirão realizado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo a 

devolução do valor bloqueado, bem como apresentando seus dados 

bancários, acostando o comprovante de depósito judicial de fls. 276 

datado de 10/09/2019.Às fls. 278 os autores foram intimados para se 

manifestarem acerca do pedido do banco, e às fls. 280/282 estes 

esclareceram que acordo realizado no mutirão do TJMT refere-se apenas 

e tão somente ao período do plano Verão.Desta feita, vislumbra-se dos 

autos que a sentença de fls. 134/141, a qual transitou em julgado apenas 

condenou o réu ao pagamento dos expurgos inflacionários referentes ao 

Plano Collor I, e quanto ao Plano Verão não houve decisão ante a ausência 

de provas quanto a existência da referida poupança.No entanto, no 

acordo firmado entre as partes no mutirão verifica-se que ficou 

expressamente definido que “o valor do acordo é referente às correções 

de depósitos realizados na poupança no período do Plano Verão (...)”, 

razão pela qual se pode concluir que assiste razão a parte requerente em 

sua manifestação de fls. 280/282.Assim, OFICIE-SE ao Departamento de 

Depósitos Judiciais para que proceda a vinculação do depósito de fls. 276, 

com cópia deste.Após, concluso para deliberações.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 853678 Nr: 56328-87.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

PEQUENOS EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORIÁ MADEIRAS E MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA-ME, JHONATAN BRUCEZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7.614/MT, MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:6618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Segue alvará em favor da instituição financeira referente ao valor 

bloqueado via Bacen, conforme dados bancários indicados às fls. 111.

Banco Cooperativo do Brasil - 756;

Agência nº 0001;

 Conta corrente nº 442500001-3;

Titularidade de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e 

Negócios – Sicoob Integração,

 CNPJ nº 08.742.188/0001-55.

Sem prejuízo, torno sem efeito a penhora de fls. 91.

No mais, aguarde-se o cumprimento do acordo de fls. 106/108.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 934481 Nr: 51701-06.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU-UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA HELENA MARTINS BATALHA, 

ROGÉRIO TELLES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL DE FREITAS 

ARANTES - OAB:OAB/MT 11039

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de Cobrança em fase de cumprimento de sentença no 

que tange aos honorários advocatícios.

Às fls. 226 o causídico credor pugnou pela intimação do banco para 

proceder ao pagamento, o que ocorreu às fls. 231.

Às fls. 234 o banco acostou o comprovante de pagamento da 

condenação, do qual o credor concordou às fls. 235.

Ante o exposto, JULGO e DECLARO EXTINTA esta ação em fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil.

Com efeito, segue alvará em favor do causídico credor, conforme dados 

bancários indicados às fls. 235.

Banco do Brasil;

Agência nº 3499-1;

Conta Corrente nº 19.629-0;

Titularidade de Felipe de Freitas Arantes,

CPF nº 006.911.021-20.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e 

baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 72151 Nr: 3609-85.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO JACQUES COTRIM DIAS, NELI TEREZINHA DE 

OLIVEIRA COTRIM DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA DE SOUZA CORREIA - 

OAB:OAB/MT 10.031, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 ....De tal sorte, determino o retorno dos autos ao expert nomeado, para 

que no prazo de 15 dias cumpra integralmente o determinado às fls. 

931/932, quanto aos itens 2 e 3 desta decisão, que restaram omissos, 
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bem como que se manifeste, a contento, acerca dos quesitos de 

esclarecimento n. 01 a 5 de fls. 951/952, tudo sob pena de destituição e 

restituição do valor já levantado, tudo na forma do art. 468 CPC, com a 

seguinte redação:...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 344993 Nr: 15078-50.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL - I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO TEIXEIRA SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Em que pese a notícia do acordo possivelmente entabulado, o exequente 

não acostou aos autos o instrumento devidamente assinado por ambas as 

partes, razão pela qual, ante a ausência de citação/intimação do 

executado, em regular impulso oficial procedo a pesquisa de seu atual 

endereço via sistema Infojud, ocasião em que obtive êxito (extrato anexo).

Assim, expeça-se mandado de citação, intimação e demais atos ao 

endereço: Rua das Tulipas, nº 288, Condomínio Florais Cuiabá, nesta 

cidade.

Na mesma oportunidade, nos termos do artigo 854, § 2º do CPC, 

proceda-se a intimação do executado, para que se manifeste acerca do 

bloqueio realizado em sua conta bancária (R$ 1.239,52) no prazo de 05 

dias, conforme preconiza o § 3º do mesmo artigo.

Para tanto, intimo o exequente para, em 15 dias promover ao depósito de 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob 

pena de suspensão do feito.

Após, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1449451 Nr: 924-07.2020.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO JOBIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO JOBIM - 

OAB:6412/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ,.Ante o requerimento de Bacenjud formulado nos autos n° 994043 (fls. 

39/40) e, estando pendente a sentença quanto a reconvenção, foi 

deferido o requerimento de formação de autos suplementares visando o 

cumprimento da sentença quanto aos honorários advocatícios, visto 

tratar-se de verba alimentar (fls. 43).Destarte, não havendo comprovante 

de pagamento espontâneo da condenação, defiro o requerimento de 

penhora de ativos financeiros na conta do Banco.Impende salientar, é 

sabido que a partir da vigência da Lei 11.382/2006, os 

depósitos/aplicações em instituições financeiras passaram a ser 

considerados bens preferenciais na ordem da penhora, equiparando-se a 

dinheiro em espécie (artigo 835, I, do CPC), obtendo, assim primazia em 

relação aos demais.Não há dúvida de que a penhora on line é a principal 

modalidade executiva destinada à execução pecuniária, razão pela qual 

não se pode negá-la a credora, desta feita, procedo à realização da 

penhora via BACENJUD.Consigno, ainda, que os autos permanecerão em 

Gabinete até a verificação dos extratos informados pelas instituições 

financeiras, observando-se o contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – 

TJMT, não obstante a regra do artigo 854 do Código de Processo Civil.Com 

efeito, verifico do extrato em anexo que o referido procedimento exitoso, 

tendo sido bloqueado o montante de R$ 29.800,49 que será transferido 

para conta dos depósitos judiciais, após a decisão de possíveis arguições 

da Instituição Financeira (art. 854, § 3º do CPC).Nos termos do artigo 854, 

§ 2º do CPC, INTIMO o Banco, via DJE, para que se manifeste acerca do 

bloqueio realizado em sua conta (R$ 85.803,19), no prazo de 05 dias, 

conforme preconiza o § 3º do art. 854.Empós, com ou sem manifestação, 

retornem-me os autos conclusos para deliberações e transferência dos 

valores à Conta de Depósitos Judiciais, se for o caso.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1313967 Nr: 11795-67.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGUES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JOSE FERREIRA - 

OAB:3574/MT, JOSEMAR HONÓRIO BARRETO JUNIOR - OAB:OAB/MT 

8.578

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS 

ABREU CAVALCANTI - OAB:18.806/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 ...De mais a mais, tenta justificar a instituição financeira a sua tese 

mediante a colação do § 2º do art. 674, CPC, olvidando o seu § 1º, com a 

seguinte disposição:“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer 

constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os 

quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu 

desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.§ 1o Os 

embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou 

possuidor.”Considerando que o embargante afirma o seu direito de 

proprietário e possuidor, sem ensejo na tese lançada.Com relação à tese 

firmada às fls. 214/216, de Fraude à Execução, tenho que não assiste 

razão à parte adversa quanto à intempestividade desta arguição, posto 

que firmada com base em documento novo, lavrado aos 07/11/2018 (fls. 

219).De tal sorte, REJEITO A PRELIMINAR AVENTADA.Não havendo outras 

questões processuais pendentes, dou o feito por saneado e DEFIRO A 

REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, que designo para o dia 08 

de julho de 2020, às 14h00, para a oitiva de testemunhas e depoimento 

pessoal do embargante.Intimo às partes para no prazo de 10 dias 

apresentar o rol de testemunhas, devidamente qualificadas, que devem 

ser intimadas pelos respectivos causídicos via correio com aviso de 

recebimento e apresentadas em juízo na data aprazada, na forma do art. 

455 do CPC.Nada obstante, determino à Secretaria do Juízo a intimação do 

Tabelião Interno do Segundo Serviço Notarial e Registral de Várzea 

Grande, SR. JOSÉ CARLOS FERREIRA DE ARRUDA, que arrolo como 

testemunha do juízo, para os esclarecimentos pertinentes.Intimem-se. 

Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018530-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VLR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - EPP (EXECUTADO)

ANA PAULA PASTRELLO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 20 

Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA PROCESSO n. 

1018530-02.2018.8.11.0041; Valor da causa: R$ 101.244,83; ESPÉCIE: 

[Cédula de Crédito Bancário]; TIPO: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159); POLO ATIVO: Nome: COOPERATIVA DE CRÉDITO 

SICREDI SUDOESTE Endereço: Rua Neftes de Carvalho, 489-S, Centro, 

TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 POLO PASSIVO: Nome: VLR 

SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - EPP Nome: ANA PAULA PASTRELLO 
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DE SOUZA FINALIDADE: CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial 

a seguir resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste edital. RESUMO DA INICIAL: A parte exequente ingressou com 

Ação de Execução contra a parte executada, ante o inadimplemento do 

débito, visando o recebimento do valor acima descrito. DESPACHO/ 

DECISÃO: "Vistos, etc. Em celebração ao princípio da celeridade 

processual, procedo a pesquisa de endereço dos Requeridos, momento 

em que foi declinado o mesmo da exordial (extrato anexo). Destarte, defiro 

o requerimento de ID. 22723679 e assim CONVERTO ESTA AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO, com fundamento no 

artigo 4º do decreto nº. 911/69, com as anotações de praxe, inclusive na 

distribuição. Art. 4° DL 911/69: “Se o bem alienado fiduciariamente não for 

encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao 

credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e 

apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II 

da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. 

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)” Ademais, faço constar que a 

referida conversão não encontra obstáculo legal, em razão da não citação 

da parte adversa. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO 

EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. Mostra-se possível a 

conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, quando 

"o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na 

posse do devedor" (artigo 4º do Decreto-Lei n. 911/69, com redação dada 

pela Lei n.º 13.043/14). Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO. (TJ-RS - AI: 70066119363 RS, Relator: Mário Crespo Brum, Data 

de Julgamento: 25/08/2015, Décima Quarta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 26/08/2015) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO EM 

AÇÃO DE EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE - ART. 4º E 5º DO DECRETO-LEI 

Nº.911/69 ALTERADO PELA LEI Nº.13.043/14. 1. Considerando a nova 

redação dos artigos 4º e 5º do Decreto-Lei nº.911/69, advinda das 

alterações introduzidas pela Lei nº.13.043/14, perfeitamente válido o 

pedido de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, 

na forma prevista no Capítulo II do Livro II do CPC. 2. Ademais, não 

concretizada a estabilidade objetiva do processo com a angularização da 

relação jurídica processual, perfeitamente válida a modificação da causa 

de pedir e do pedido, nos termos do art. 264 do CPC. 3. Recurso 

conhecido e provido.” (TJ-MG - AI: 10024102135423002 MG, Relator: 

Mariza Porto, Data de Julgamento: 09/11/0015, Câmaras Cíveis / 11ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2015) Denota-se ainda, que os 

Executados se encontram em lugar incerto e não sabido, assim em 

celebração ao princípio da celeridade processual, proceda-se a citação 

editalícia deles nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que 

deverá ser certificado pelo Sr. Gestor. Após a certificação, nos termos do 

artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o Defensor 

Público em atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os 

devidos fins. Desde já, fixo os honorários advocatícios em 10% do valor 

da causa, observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do 

artigo 827 do mesmo códex, estes serão reduzidos pela metade. 

Cumpra-se." Advertência: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de 

que, expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, EDUARDA MACEDO FALCAO, digitei. 

CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor 

Judiciário Autorizado pelo artigo 1.205 da CNGC - FORO JUDICIAL - PJMT 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023502-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 20 

Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA PROCESSO n. 

1023502-83.2016.8.11.0041; Valor da causa: R$ 215.018,41 ESPÉCIE: 

[Cartão de Crédito]; TIPO: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7); POLO 

ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., s/n, NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: CAROL 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP Endereço: FINALIDADE: 

CITAÇÃO DO(S) REQUERIDO(S) acima qualificado(s), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial. RESUMO DA INICIAL: A 

parte autora ingressou com Ação Ordinária de Cobrança contra a parte 

requerida, ante o inadimplemento do débito, visando o recebimento do 

valor acima descrito. DESPACHO/ DECISÃO: "Aberta a audiência constato 

a ausência da requerida, que até a presente data não foi devidamente 

citada. Em cumprimento a diligência determinada na última audiência – ID 

19535101 o Sr. Meirinho obteve a informação de morador que a requerida 

já funcionou no local, contudo mudou-se ou fechou. Nesta oportunidade 

foi realizada pesquisa junto ao INFOJUD e o INFOSEG, com o fito de 

localizar novo endereço da empresa requerida, bem como de seu 

proprietário, contudo não obtive êxito, já que o endereço declinado para a 

empresa é o mesmo da exordial – diligenciado nos IDs 20584870 e 

9020775 e o endereço de seu proprietário é o mesmo indicado pelo autor 

no ID 14791394 – diligenciado no ID 18037877. Desta feita, em celebração 

ao princípio da celeridade processual, proceda-se a citação editalícia da 

requerida, nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que 

deverá ser certificado pelo Sr. Gestor. Após a certificação, nos termos do 

artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o Defensor 

Público em atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os 

devidos fins. Tudo cumprido, concluso para deliberações. NADA MAIS. Eu, 

_____ Paulo Eduardo Ribeiro Paião, Estagiário, o digitei e subscrevi. " 

Advertência: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, EDUARDA MACEDO FALCAO, digitei. 
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CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor 

Judiciário Autorizado pelo artigo 1.205 da CNGC - FORO JUDICIAL - PJMT 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1043448-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO PAULO CORREA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 20 

Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA PROCESSO n. 

1043448-70.2018.8.11.0041; Valor da causa: R$ 197.824,99; ESPÉCIE: 

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]; TIPO: PETIÇÃO CÍVEL (241); POLO 

ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: Núcleo 

Cidade de Deus, s/n, S/N, Prédio Prata - 4 andar, Vila Yara, OSASCO - SP 

- CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: RODRIGO PAULO CORREA 

Endereço: FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) REQUERIDO(S) acima 

qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial. 

RESUMO DA INICIAL: A parte autora ingressou com Ação Ordinária de 

Cobrança contra a parte requerida, ante o inadimplemento do débito, 

visando o recebimento do valor acima descrito. DESPACHO/ DECISÃO: 

"Aberta a audiência constato a ausência de ambas as partes. Por meio da 

petição de ID 23566443 o autor informa que não comparecerá a 

solenidade ante a não angularização processual, bem como requer 

pesquisa de endereço, o que ora indefiro, haja vista que esta já foi 

realizada no ID 20520093. Verifico que na audiência anterior – ID 

22071473 foi determinada tentativa de citação do requerido, contudo esta 

restou infrutífera, com a informação do Sr. Meirinho de que o devedor 

mudou-se há mais de 2 anos. Desta feita, em celebração ao princípio da 

celeridade processual, proceda-se a citação editalícia do requerido, nos 

termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser 

certificado pelo Sr. Gestor. Após a certificação, nos termos do artigo 72, 

inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o Defensor Público em 

atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos 

fins. Tudo cumprido, concluso para deliberações. NADA MAIS. Eu, _____ 

Paulo Eduardo Ribeiro Paião, Estagiário, o digitei e subscrevi." Advertência: 

Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, expirado o prazo 

deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, EDUARDA MACEDO FALCAO, digitei. CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020. 

Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 1.205 da 

CNGC - FORO JUDICIAL - PJMT OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032263-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. L. GUALANO CHOPERIA EIRELI - EPP (EXECUTADO)

FERNANDA LAJARIM GUALANO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 20 

Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA PROCESSO n. 

1032263-69.2017.8.11.0041; Valor da causa: R$ 56.545,25; ESPÉCIE: 

[Contratos Bancários]; TIPO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159); POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: CIDADE DE 

DEUS, S/N, ., VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO 

PASSIVO: Nome: F. L. GUALANO CHOPERIA EIRELI - EPP Endereço: Nome: 

FERNANDA LAJARIM GUALANO Endereço: FINALIDADE: CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste edital. RESUMO DA INICIAL: A 

parte exequente ingressou com Ação de Execução contra a parte 

executada, ante o inadimplemento do débito, visando o recebimento do 

valor acima descrito. DESPACHO/ DECISÃO: "Faço constar que, em 

diligencia junto ao site do Tribunal de Justiça, esta assessoria verificou 

que as custas e taxas processuais foram devidamente recolhidas. Vistos, 

etc. Indefiro o requerimento de ID. 18409117 visto ser medida inócua, já 

que em diligência naquele local o Sr. Meirinho constatou que os Devedores 
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não estão mais estabelecidos naquele local (ID. 14801788). Defiro o pleito 

contido no ID. 21001520, procedendo a pesquisa de endereço dos 

Executados, momento em que foi declinado os mesmos da inicial (extrato 

anexo). No mais, constato que no ID. 10330448 – pág. 02, alínea c, o 

Exequente pleiteia pelo bloqueio de ativos financeiros em nome dos 

Devedores por meio do sistema Bacenjud e, ante ausência de pagamento 

do débito, defiro. Impende salientar, é sabido que a partir da vigência da 

Lei 11.382/2006, os depósitos/aplicações em instituições financeiras 

passaram a ser considerados bens preferenciais na ordem da penhora, 

equiparando-se a dinheiro em espécie (artigo 835, I, do CPC), obtendo, 

assim primazia em relação aos demais. Assim, não há dúvida de que a 

penhora on line é a principal modalidade executiva destinada à execução 

pecuniária, razão pela qual não se pode negá-la ao exequente, desta feita, 

defiro o referido pleito e, procedo à realização das penhoras via 

BACENJUD. Consigno que os autos permanecerão em Gabinete até a 

verificação dos extratos informados pelas instituições financeiras, 

observando-se o contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não 

obstante a regra do artigo 854 do Código de Processo Civil. Com efeito, 

considerando que a busca de ativos financeiros junto ao sistema 

BACENJUD localizou e bloqueou valores ínfimos (R$ 1.490,41), nos termo 

do artigo 836 do CPC, procedo ao desbloqueio do referido valor. No mais, 

ante a ausência de citação dos Executados, mesmo após cansáveis 

diligências (ID’s. 14801788 e 16761517), procedam-se as citações 

editalícias dos Executados, nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, via 

DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor. Após a certificação, 

nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o 

Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser intimado 

pessoalmente para os devidos fins. De conseguinte, intimo o Exequente 

para que se manifeste acerca da pesquisa realizada neste feito, indicando 

bens passíveis de serem penhorados e/ou requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 15 dias, sob pena extinção do feito, salientando que 

as pesquisas junto aos sistemas RENAJUD (bens móveis), ANOREG (bens 

imóveis) e INFOJUD – DRF necessitam de requerimento expresso da parte 

interessada. Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o 

Banco via correio com aviso de recebimento para cumprir o comando 

acima no prazo de 05 dias, sob a mesma admoestação. Cumpra-se." 

Advertência: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS VINICIUS MARINI KOZAN, digitei. 

CUIABÁ, 17 de março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário 

Autorizado pelo artigo 1.205 da CNGC - FORO JUDICIAL - PJMT 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007008-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA ARAUJO DOS SANTOS SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1007008-12.2017.8.11.0041 AUTOR: NILZA ARAUJO DOS 

SANTOS SOUZA RÉU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A TERMO DE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos n° 1007008-12 – Ação de Revisão de 

Contrato Aos 19 de julho de 2017, às 16:30 horas, estando presentes o 

M.M. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da 

Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza a parte autora 

e seu advogado, bem como a advogada da Instituição Financeira e seu 

preposto. Aberta a audiência, informam as partes a impossibilidade de 

acordo no presente momento. Informa a Instituição Financeira que já 

apresentou contestação, bem como à autora que a impugnou. Salientam 

as partes a inexistência de outras provas a serem produzidas além 

daquelas constantes nos autos, protestam pelo julgamento do feito na 

forma em que se encontra. Pugna a causídica do Banco pelo prazo de 10 

dias para juntada de substabelecimento, o que ora defiro. NADA MAIS. Eu, 

_____ Karolliny Souza Fernandes Dos Santos, Estagiária, o digitei e 

subscrevi. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito Sra. Nilza 

Araujo Dos Santos Souza Parte autora Dr. Leandro Manoel Franco 

Marquez Advogado da parte autora Dra. Carla Beatriz Rieffe Franco 

Advogada da Instituição Financeira Sr. Ezio Augusto Tierre Nunes de 

Almeida Preposto da Instituição Financeira

Edital Citação

Edital citação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014382-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AUGUSTO PERES - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 20 

Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA PROCESSO n. 

1014382-79.2017.8.11.0041; Valor da causa: R$ 33.019,11; ESPÉCIE: 

[Cédula de Crédito Bancário]; TIPO: BUSCA E APREENSÃO (181); POLO 

ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO S.A, 

S/N, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 

POLO PASSIVO: Nome: MARCOS AUGUSTO PERES - ME FINALIDADE: 

CITAÇÃO DO(S) REQUERIDO(S) acima qualificado(s), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial. RESUMO DA INICIAL: A 

parte autora ingressou com Ação de Busca e Apreensão, visando a 

restituição do bem descrito na petição inicial, ante a inadimplência da parte 

requerida. DESPACHO/ DECISÃO: "Vistos em correição etc... Em regular 

impulso oficial, procedo a busca do atual endereço da requerida por meio 

do sistema Infojud, ocasião em que se confirmou o endereço da exordial 

(extrato em anexo). Assim, expeça-se mandado de citação, a ser 

cumprido no endereço da inicial. Para tanto, INTIMO o requerente para, em 

15 dias promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 

7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento de Diligências 
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dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, salientando que a guia 

para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). Em caso de não localização do representante 

legal da requerida, proceda-se a citação editalícia nos termos do artigo 

257, inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor. 

Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio 

como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve 

ser intimado pessoalmente para os devidos fins. Cumpra-se." Advertência: 

Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, expirado o prazo 

deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, MARCOS VINICIUS MARINI KOZAN, digitei. CUIABÁ, 19 de março de 

2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

1.205 da CNGC - FORO JUDICIAL - PJMT OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Edital citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000181-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BENEDITO DE ARRUDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 20 

Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA PROCESSO n. 

1000181-48.2018.8.11.0041; Valor da causa: R$ 4.532,25; ESPÉCIE: 

[Alienação Fiduciária]; TIPO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159); 

POLO ATIVO: Nome: OMNI FINANCEIRA S/A Endereço: AVENIDA SÃO 

GABRIEL, 555, 5 andar, JARDIM PAULISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 

01435-001 POLO PASSIVO: Nome: JOAO BENEDITO DE ARRUDA 

FINALIDADE: CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste edital. RESUMO DA INICIAL: A parte exequente ingressou com 

Ação de Busca e Apreensão contra a parte executada, a qual foi 

convertida em Execução ante o inadimplemento do débito, visando o 

recebimento do valor acima descrito. DESPACHO/ DECISÃO: "Vistos, etc. 

Vislumbro dos autos que no ID. 14878210 o Banco requereu a conversão 

dos autos de Busca e Apreensão em Ação de Execução, apresentando 

planilha de débito atualizada que indica como saldo devedor de R$ 

6.987,75 (ID. 14878215). Assim, fixo o valor da causa como sendo R$ 

6.987,75 (seis mil novecentos e oitenta e sete reais e setenta e cinco 

centavos). Proceda o Sr. Gestor a alteração do valor da causa junto ao 

sistema PJE, verificando, inclusive, se há custas complementares e, em 

havendo intimando a autora para recolhimento no prazo de 15 dias, bem 

como, DEFIRO a conversão desta Ação de Busca e Apreensão em Ação 

de Execução, procedendo as anotações necessárias. No mais, 

considerando que as tentativas frustradas de apreensão do bem, assim 

como, de citação do requerido e, ante a orientação do CNJ que a citação 

por edital seja precedida de busca via Infojud, o que já ocorreu neste feito, 

DETERMINO a citação editalícia nos termos do art. 257, inciso II do 

CPC/2015, expedindo regular edital de citação do executado João 

Benedito, com prazo de 20 dias, para pagar o débito em 03 (três) dias, 

constando a possibilidade do executado reconhecer a dívida e, mediante o 

depósito de 30% do valor do débito, mais custas judiciais e honorários 

advocatícios, poderá parcelar o saldo remanescente em até 06 

prestações mensais e consecutivas, acrescidas de correção monetária e 

juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC/2015, fixando 

os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, observando que, 

no caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo códex, 

estes serão reduzidos pela metade. Saliento que, nos moldes do artigo 

257, inciso II do CPC/2015, o edital deverá ser publicado uma vez no sítio 

do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que 

deverá ser certificado pelo Sr. Gestor. Decorrido o prazo sem 

manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC/2015, nomeio como 

curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser 

intimado pessoalmente para os devidos fins. Cumpra-se"; Advertência: 

Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, expirado o prazo 

deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, MARCOS VINICIUS MARINI KOZAN, digitei. CUIABÁ, 19 de março de 

2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

1.205 da CNGC - FORO JUDICIAL - PJMT OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020697-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODETE DE OLIVEIRA CARINHENA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA OAB - MT10488-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOAO BELIZARIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1020697-89.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: ODETE DE OLIVEIRA CARINHENA Vistos, etc. 

Mantenho determinação dos autos (id. 24631297), devendo ali ser 

cumprido como determinado, em face do contador deste Juízo não possuir 

elemento técnico para perícia. Decorrido o prazo ali concedido, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0001629-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT11246-N (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONY BARBOSA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0001629-44.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. EXECUTADO: MARCOS 

ANTONY BARBOSA DE OLIVEIRA Vistos, etc. Proceda-se a penhora on 

line. Cumpra-se. CUIABÁ, 19 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014206-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR FARIAS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL NASCIMENTO RAMALHO OAB - MT24405-O (ADVOGADO(A))

ELENICE SCHMIDT BATISTA OAB - MT16790/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1014206-66.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. EXECUTADO: JUNIOR FARIAS 

DE ALMEIDA Vistos, etc. Proceda-se a penhora on line. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 19 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019781-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BORGES DE OLIVEIRA JUNIOR (EXECUTADO)

CONSTRUTORA SAB LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA QUEIROZ BORGES TESTA OAB - MG83492-O 

(ADVOGADO(A))

EVERTON ANDREY LESSA OAB - MT17184-O (ADVOGADO(A))

LEANDRO MARTINS PARREIRA OAB - MG86037 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1019781-26.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: CONSTRUTORA SAB LTDA, JOAO BORGES DE OLIVEIRA 

JUNIOR Vistos etc. A pesquisa pretendida de penhora on line, contida no 

item “a” já foi realizada nos autos, no id. 10347390. Quanto ao pedido de 

pesquisa, junto ao CCS, conforme descrito no item “c”, a referida é restrita 

a uma finalidade específica, na forma do disposto no Convênio de 

Cooperação Institucional firmado entre o BACEN e o Conselho Nacional de 

J u s t i ç a 

(https://www.bcb.gov.br/acessoainformacao/gestao/convenios/ccs-2008

1202-convenio-bacen-cnj_.pdf). Ainda, o Cadastro de Clientes no Sistema 

Fianceiro Nacional (CCS) não indica a existência de saldos de contas ou 

aplicações financeiras, na medida em que é instrumento de combate a 

ilícitos penais, e não para satisfação de créditos. Quanto ao pedido do item 

“d”, para inscrição do nome do executado no cadastro de inadimplentes 

(SPC, SCPC, SERASA), cabe à própria Instituição Financeira proceder com 

a restrição pretendida. Desta forma, oficie-se, apenas em relação ao item 

“b” CNIB. Após, diga-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 19 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014919-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CHRISTIANO TREVISAN SANZOVO OAB - PR47051 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDIR PEDRO PIGATO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1014919-07.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: BR CONSORCIOS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EXECUTADO: JURANDIR 

PEDRO PIGATO Vistos, etc. Intime-se o autor para providenciar a citação 

da parte executada no prazo legal e após, analisarei pedido de bloqueio de 

valores. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 19 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011516-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR JULIANO BATISTELLA (EXECUTADO)

B R INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE COURO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1011516-98.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: B R INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE COURO LTDA - ME, 

ALTAIR JULIANO BATISTELLA Vistos, etc. Certifique-se sobre distribuição 

das ação de embargos à execução proposta pela Curadora Especial. 

Caso negativo, distribua a referida sem custos e ssocie-se ao presente. 

Após, atualize-se o débito da inicial, custas e despesas processuais, 

acrescentando honorários advocatícios fixados,. Após, efetive-se 

penhora on line. Cumpra-se. CUIABÁ, 19 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 0000304-06.1994.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HARLEY DE SOUZA LIMA (EXECUTADO)

LUIS ANTONIO DOS SANTOS DE SOUZA LIMA (EXECUTADO)

MARIA LUIZA COSTA SAMPAIO LIMA (EXECUTADO)

PAULO LUIZ SILVA ARAUJO SAMPAIO (ESPÓLIO)

THEREZINHA COSTA SAMPAIO (ESPÓLIO)

RUTH DOS SANTOS DE SOUZA LIMA (EXECUTADO)

CONFECCAO CUIABANA DE PAES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT8909-O (ADVOGADO(A))

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES OAB - MT12794-O 

(ADVOGADO(A))

SERGIO EDUARDO COSTA SAMPAIO OAB - 458.204.817-04 

(REPRESENTANTE)

MARIA AMELIA COSTA PINHEIRO SAMPAIO OAB - DF26945 

(ADVOGADO(A))

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT8093/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CARTA PRECATÓRIA 

PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 30 DIAS JUÍZO DEPRECANTE: JUÍZO DA 

COMARCA DE CUIABÁ - MT JUÍZO DEPRECADO: JUÍZO DA COMARCA DE 

BRASÍLIA - DF PROCESSO n. 0000304-06.1994.8.11.0041 Valor da causa: 

R$ 174.596.013,83 ESPÉCIE: [Cédula de Crédito Industrial]->EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: BANCO DA 

AMAZONIA SA Endereço: Avenida Presidente Getúlio Vargas, 313, Centro 

Norte, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-370 POLO PASSIVO: Nome: 

CONFECCAO CUIABANA DE PAES LTDA, CNPJ: 33.707.571/0001-10 

Endereço: GENERAL MALLET, 34, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-250 Nome: LUIS ANTONIO DOS SANTOS DE SOUZA LIMA, CPF: 

214.618.801-49 Endereço: SQS 102 BLOCO A ATP, 207, ASA SUL, 

PLANO PILOTO, BRASÍLIA - DF - CEP: 70330-010 Nome: MARIA LUIZA 

COSTA SAMPAIO LIMA, CPF: 355.938.141-04 Endereço: MANSOES ITAIPU 

SN LOTE, 08, LAGO SUL, BRASÍLIA - DF - CEP: 71680-353 Nome: PAULO 

LUIZ SILVA ARAUJO SAMPAIO, CPF: 043.077.987-91 Endereço: SQS 

QUADRA 116 BLOCO I, SN, APTO 606, ASA SUL, BRASÍLIA - DF - CEP: 

70386-090 Nome: THEREZINHA COSTA SAMPAIO, CPF: 355.914.801-44 

Endereço: SQS QUADRA 116 BLOCO I, SN, APTO 606, ASA SUL, 

BRASÍLIA - DF - CEP: 70386-090 Nome: SERGIO EDUARDO COSTA 

SAMPAIO, 458.204.817-04 Endereço: SMPW 17 CONJ 05 LOTE 01, CASA 

G, PARK WAY, BRASÍLIA - DF - CEP: 71741-705 Nome: HARLEY DE 

SOUZA LIMA, CPF: 029.774.947-15 Endereço: QI 21CONJUNTO 14, 07, 

SHIS, BRASÍLIA - DF - CEP: 71655-340 Nome: RUTH DOS SANTOS DE 

SOUZA LIMA Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO INVENTARIANTE SERGIO EDUARDO COSTA SAMPAIO DE 

SUA NOMEAÇAÕ COMO REPRESENTANTE DOS ESPÓLIOS DE PAULO 

LUIZ SILVA ARAÚJO SAMPAIO E THEREZINHA CONSTA SAMPAIO, BEM 

COMO SUA CITAÇÃO E DEMAIS ATOS EXECUTÓRIOS, NO SEGUINTE 

ENDEREÇO: SMPW Quadra 17, Conjunto 5, Lote 01, Casa G, Brasília/DF, 

por todo o conteúdo do despacho abaixo transcrito e da petição inicial, 

cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte(s) integrante(s) deste 

mandado, bem assim para que pague, dentro de 03 (três) dias, contados 

da efetiva citação, o Principal e Acessórios Legais, abaixo indicados, sob 

pena de lhe ser(em) penhorado(s) eventual(is) bem(ns) indicado(s) pela 

parte credora, cuja constrição tenha sido deferida pelo Juízo* ou, na falta 

da indicação e respectivo deferimento, tantos bens quantos bastem para a 

satisfação integral da Execução, de acordo com a gradação legal (art. 

652, § 2º e art. 655, caput, ambos do CPC), onde quer que se encontrem, 

ainda que sob a posse, detenção ou guarda de terceiros (art. 659, § 1º, 

do CPC). 2. Em caso de não localização da parte executada para citação, 

o que deverá ser prontamente certificado, PROCEDA-SE ao ARRESTO, 

REMOÇÃO e AVALIAÇÃO de tantos bens, quantos bastem para a 

satisfação do crédito exeqüendo, observando-se a gradação legal ou 

eventual indicação de bens pela parte exeqüente (art. 653 c/c arts. 652, § 

2º, do CPC) e o determinado no parágrafo único do art. 653 do CPC. 3. 

CITADO(S) O(S) EXECUTADO(S), Cientifique-o(s) de que poderá(ão) opor, 

querendo, independentemente da realização ou não da penhora, 

Embargos do Devedor, no prazo de 15 (QUINZE) DIAS. 3.1. Tratando-se 

de embargos de mérito, esse prazo fluirá a partir a partir da juntada, no 

Juízo Deprecante, da comunicação da citação feita pelo Juízo Deprecado 

(art. 738, § 2º do CPC). 3.2. Na hipótese de Embargos que discutam, 

unicamente, a validade dos atos praticados no Juízo Deprecado, ou seja, 

verse sobre vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação de 

bens, o prazo para Embargar fluirá a partir da juntada, aos autos da 

própria carta precatória, do mandado de citação. 3.3. Em ambos os casos, 

a contagem do prazo, quando se tratar de litisconsórcio passivo, 

obedecerá ao disposto no art. 738, § 1º, do CPC. 3.4. Aos embargos do 

executado não se aplica o disposto no art. 191 desta Lei. 3.5. Na 

execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante 

ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do juízo 

deprecante, salvo se versarem unicamente vícios ou defeitos da penhora, 

avaliação ou alienação dos bens. 4. Decorrido o prazo de 03 (três) dias 

(art. 652, caput), sem efetivo pagamento, munido da segunda via do 

mandado, PROCEDA-SE, de imediato, à PENHORA e AVALIAÇÃO de bens 

do(s) Executado(s), lavrando-se o respectivo Auto e de tais atos, 

intimando-se, na mesma oportunidade, o(s) executado(s) . 5. Na hipótese 

de ser(em) penhorado(s) bem(ns) imóvel(eis) e sendo a parte devedora 

casada, Intime-se também o respectivo cônjuge. 6. Não localizada a parte 

executada para o fim de intimá-la da penhora, o oficial certificará 

detalhadamente as diligências realizadas, caso em que o juiz poderá 

dispensar a intimação ou determinará novas diligências. 7. O(s) bem(ns) 

penhorado(s) será(ao), em regra, REMOVIDO(S) e preferencialmente 

depositado(s) em mãos do(s) depositário(s) elencado(s) nos incisos I, II ou 

III, do art. 666, do CPC, facultando-se, desde que exista expressa 

anuência do(s) Exeqüente(s) ou nos casos de difícil remoção, o depósito 

em mãos do(s) Executado(s), sob compromisso de depósito judicial. 8. Na 

hipótese de penhora de imóvel, em regra, o depósito recairá na pessoa 

do(s) Executado(s), que poderá(ão) recusar expressamente o encargo se 

não tiver condições práticas de zelar pela guarda e conservação do bem. 

9. As despesas de remoção deverão ser antecipadas pela parte 

Exeqüente. Ademais, o oficial de justiça deverá observar as disposições 

contidas nos artigos 649, 659, §§ 2º ao 5º, 660, 680 c/c 681, todos do 

CPC. CUIABÁ-MT, 13 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) RITA 

SORAYA TOLENTINO DE BARROS Juiz(a) de Direito OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. · No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. · No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. · Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos 

via internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000060-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GCLP COMERCIO DE ROUPAS EIRELI (EXECUTADO)

GLAUCIA SANTA CESTARI (EXECUTADO)

LUANA CESTARI PENASSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CARTA PRECATÓRIA 

PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 30 DIAS JUÍZO DEPRECANTE: JUÍZO DA 

COMARCA DE CUIABÁ - MT JUÍZO DEPRECADO: JUÍZO DA COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT PROCESSO n. 

1000060-40.2018.8.11.0002 Valor da causa: R$ 308.119,05 ESPÉCIE: 
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[Cédula de Crédito Bancário]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) POLO ATIVO: Nome: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI 

SUDOESTE Endereço: Rua Neftes de Carvalho, 489-S, Centro, TANGARÁ 

DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 POLO PASSIVO: Nome: GCLP 

COMERCIO DE ROUPAS EIRELI, CNPJ: 11.301.001/0001-92. Endereço: 

AVENIDA JOSÉ MONTEIRO DE FIGUEIREDO, 500, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-300 Nome: LUANA CESTARI PENASSO, CPF: 

733.763.371-87. Endereço: RUA PROJETADA A, 85, EDIFICIO LEPARC 02, 

JARDIM PETRÓPOLIS, CUIABÁ - MT - CEP: 78070-015 Nome: GLAUCIA 

SANTA CESTARI, CPF: 087.319.198-63. Endereço: CHACARA TOCA, VILA 

MORRO DOS VENTOS, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 

78195-000 FINALIDADE: EFETUAR A PENHORA/AVALIAÇÃO E DEMAIS 

ATOS EXECUTÓRIOS do seguinte bem descrito abaixo: a) Um lote de 

terreno urbano com área de 4.227,76m², desmembrada de uma área 

remanescente na Zona Urbana do Município de Chapada dos 

Guimarães/MT, dentro dos limites e confrontações: NORTE: Roberto 

Douglas Biancardini Jorge; SUL: Roberto Douglas Biancardini Jorge, 

LESTE: Rua Morro dos Ventos; OESTE: Roberto Douglas Biancardini Jorge. 

DECRIÇÃO DO PERÍMETRO: Partindo do M01, cravado na margem da Rua 

Morro dos Ventos na divisa com as terras de Roberto Douglas Biancardini 

Jorge, daí segue com azimute de 188° 58' 31" na distância de 85,00m, 

confrontando com a Rua Morro dos Ventos até o marco M02; Deste marco 

segue com o azimute de 273°07'15" na distância de 50,00m, confrontando 

com as terras de Roberto Douglas Biancardini Jorge até o marco M03; Daí 

seguindo com o azimute de 08°58'31" na distância de 85,00m, 

confrontando com terras de Roberto Douglas Biancardini Jorge até o 

marco M04, deste marco segue com azimute de 93°07'15" na distância de 

50,00m, confrontando com as terras de Roberto Douglas Biancardini Jorge 

até o marco M01, marco inicial deste perímetro. Referido bem se encontra 

matriculado sob o n. 16.534, Registrado no 1º Tabelionato e Registradoria 

Paixão, da Comarca de Chapada dos Guimarães -MT, sendo o imóvel de 

propriedade da executada Glaucia Santa Cestari. DESPACHO/DECISÃO: 

"Vistos, etc. Em face da certidão dos autos, decreto a revelia da parte 

Requerida citada por edital, nomeando-lhe Curadora Especial, na pessoa 

da Defensoria Pública que atua nesta Vara Especializada. Proceda-se a 

anotação necessária na autuação e etiqueta do processo. Após, intime-a 

para apresentar defesa. Proceda-se penhora/avaliação do bem indicado 

pelo credor, se de propriedade da parte executada. Intime-se. Cumpra-se." 

CUIABÁ, 16 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) RITA SORAYA 

TOLENTINO DE BARROS Juiz(a) de Direito OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1060551-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON LUIS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1060551-56.2019.8.11.0041. REQUERENTE: CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: EVERTON LUIS 

DE ALMEIDA Vistos, etc. Com o trânsito em julgado, certifique-se sobre 

pagamento voluntário nos termos do artigo 523 do CPC e cumprimento da 

obrigação. Em caso positivo diga o autor. Ao contrário, Converto a ação 

em Execução de Sentença e aplico a multa de dez por cento e fixo 

honorários advocatícios em 10%(dez por cento) do valor do débito. Caso 

em que, defiro a penhora on line, devendo ser apresentado demonstrativo 

de débito atualizado com as verbas acima. Havendo apresentação de 

impugnação da execução de sentença, certifique-se a tempestividade. Em 

caso de alegação unicamente, de excesso de execução, certifique-se 

sobre apresentação de planilha devida com a especificação do valor que 

entende devido, pois em caso negativo será liminarmente rejeitada. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 19 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032730-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO JOSE DE FREITAS & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

ROSANGELA RODRIGUES REBELO (EXECUTADO)

CLAUDIO JOSE DE FREITAS (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1041789-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETI SOUZA DE ALMEIDA (REU)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Requisição de Informações, acostado nos autos, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0020137-43.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA LAZZAROTTO (EXECUTADO)

RODOMAR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELLINGTON SILVA OAB - MT5354-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0020137-43.2013.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: RODOMAR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME, 

ADRIANA LAZZAROTTO Vistos, etc. Em face da postulação do autor, 

remetam os autos ao arquivo por um ano, com suspensão do prazo 

prescricional. Não havendo manifestação, passará a decorrer o prazo 

prescricional. Cumpra-se. CUIABÁ, 19 de março de 2020. Juiz(a) de Direito
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Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0002665-97.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, 

MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DA GRANDE CUIABA - 

SICREDI EMPREENDEDORES MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Eduardo Theodoro Fabrini OAB - MT10018-O (ADVOGADO(A))

DIEGO DE ALMEIDA VARGAS NUNES OAB - MT10220-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMBARROS COMERCIO DE COMBUST E DERIV PETROLEO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

CRISTIANE VAROTTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0002665-97.2011.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E 

MICROEMPREENDEDORES DA GRANDE CUIABA - SICREDI 

EMPREENDEDORES MT EXECUTADO: CAMBARROS COMERCIO DE 

COMBUST E DERIV PETROLEO LTDA - ME, CRISTIANE VAROTTO Vistos, 

etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e 

conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 19 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1055601-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO CAETANO MARCIANO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1055601-04.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: THIAGO 

CAETANO MARCIANO Vistos, etc. Não há razão para chamar o feito a 

ordem, como pretendido pela parte requerida. O processo foi sentenciado, 

devendo a parte requerida atacar nessa fase processual, por meio de 

recurso. Cumpra-se a sentença prolatada nos autos. Cumpra-se. CUIABÁ, 

19 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005974-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1005974-94.2020.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: LUIZ CARLOS DOS SANTOS Vistos, etc. Intime-se o 

autor para no prazo legal, indicar a exata localização do bem ou postular 

pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 

911/69, em face não localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 19 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0001946-76.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUTURA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA (EXECUTADO)

EDIVALDO DIAS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

JOSE RODRIGUES CRESPILHO (EXECUTADO)

MARIA NELIDE TREVISAN CRESPILHO (EXECUTADO)

VANILSON DIAS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0001946-76.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: FUTURA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA, EDIVALDO 

DIAS DE OLIVEIRA, JOSE RODRIGUES CRESPILHO, MARIA NELIDE 

TREVISAN CRESPILHO, VANILSON DIAS DE OLIVEIRA Vistos, etc. 

Expeça-se Mandado de Penhora/avaliação , como postulado pelo 

exequente se o bem for da parte executada ou garantidora do título. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 19 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0037022-16.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA OAB - PR27109-O 

(ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALINA ANA DE ARRUDA ACOSTA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS 

PROCESSO n. 0037022-16.2005.8.11.0041 Valor da causa: R$ 8.901,10 

ESPÉCIE: [Alienação Fiduciária]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 

EXEQUENTE: Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: Rua Coronel José 

Dulce, 234, Centro, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 EXECUTADO: Nome: 

GONCALINA ANA DE ARRUDA ACOSTA INTIMANDO: GONCALINA ANA 

DE ARRUDA ACOSTA - CPF: 048.490.941-04 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da 

parte acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, para 

indicar bens passíveis de penhora, sob pena de multa de 5% sobre o valor 

da causa nos termos do art. 774, parágrafo único, do CPC. DESPACHO: 

Vistos, etc.Em face da anuência do credor proceda-se liberação do 

bloqueio on line.Certifique-se sobre a regularização da procuração. Caso 

positivo, dispensa-se a Curadoria Especial como já determinado. Ao 

contrário, permanece a referida nos autos.Em seguida, intime-se o 

requerido através do seu advogado constituído, nos autos, para indicar 

bens passíveis de penhora, sob pena de multa de 5% sobre o valor da 

causa nos termos do art. 774, parágrafo único, do CPC. Em qualquer dos 

casos diga o credor e após, conclusos. Intime-se.Cumpra-se. Cuiabá,19 

de março de 2020

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001472-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRYAN ALEX ALMEIDA PENNA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1001472-15.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: ADRYAN ALEX 

ALMEIDA PENNA Vistos, etc. Oficie-se como postulado, após diga-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 19 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000342-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE HEINECK KRAPF OAB - RS89096 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA ERIKA AUREA DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1000342-87.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: RANDON 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EXECUTADO: PATRICIA ERIKA 

AUREA DA CRUZ Vistos, etc. Oficie-se como postulado em relação as 

pesquisas de endereço, após diga-se. Efetivada a citação do executado 

analisarei o pedido pesquisa de bens. Cumpra-se. CUIABÁ, 19 de março 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1047980-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANALDO SARAIVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1047980-53.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD 

S/A REQUERIDO: SILVANALDO SARAIVA Vistos, etc. Oficie-se como 

postulado. Após, diga-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 19 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019826-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON LUIS BOTELHO DE MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Oficie-se como postulado e após, diga-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

19.03.20

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0003320-98.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI VIEIRA DE CHAVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0003320-98.2013.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: CLAUDINEI VIEIRA DE CHAVES Vistos, etc. Oficie-se 

como postulado. Após, diga-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 19 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000791-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

ALINNE RODRIGUES FERREIRA OAB - GO24979 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYLISON DE SOUSA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1000791-79.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: THAYLISON DE SOUSA PEREIRA Vistos, etc. Em face da 

certidão de id. 17682371 este Juízo é prevento para o julgamento da 

presente Ação de Busca e Apreensão, em razão da distribuição da 

mesma ação anteriormente neste Juízo, conforme ali certificado. Desta 

forma, certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, não podendo o bem ser remetido a 

outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação de mora, 

sob pena de bloqueio on line do valor do bem. Expeça-se o necessário, 

depositando em mãos do autor o bem apreendido. Faculto ao meirinho o 

arrombamento e reforço policial, se necessário e as faculdades do artigo 

212 e seus parágrafos do CPC. NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O 

MEIRINHO INFORMAR SE O REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência 

ao Requerido, que no prazo de cinco dias, depois de efetivada a liminar, 

poderá purgar a mora pela integralidade da dívida atualizada, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre de ônus. (artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não 

ocorra a purgação de mora, no prazo acima consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, 

expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, 

ou terceiro por ele indicado, livre de ônus da propriedade fiduciária. 

Cite-se também o Requerido, para apresentar resposta, no prazo de 

quinze dias da execução da liminar. Consigne-se no mandado que a 

resposta deve ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da 

faculdade do § 2º da referida Lei, caso entenda ter havido pagamento a 

maior e desejar restituição. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 19 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1045573-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI NUNES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000417-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (EXEQUENTE)

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. V. PAIVA DE CASTRO - EPP (EXECUTADO)

MARIA EUGENIA PAIVA DE CASTRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1000417-34.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS EXECUTADO: P. V. PAIVA DE 

CASTRO - EPP, MARIA EUGENIA PAIVA DE CASTRO Vistos, etc. Intime-se 

o requerido através de seu advogado, se houver constituído, nos autos, 

para indicar a localização do bem dado em garantia ou outro passível de 

penhora, no prazo legal, sob pena de multa. Após, diga o credor e 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 19 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024498-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. R. COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

LTDA - ME (EXECUTADO)

ELISANDRO ORCHEL GUTIERRES GIMENEZ (EXECUTADO)

WILSON ALVES DE ANDRADE FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO OAB - MT9098-O 

(ADVOGADO(A))

 

Deverão as partes manifestarem sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0011320-19.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRAVIA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

ALEXANDRE GUAITA RODRIGUES (EXECUTADO)

JUSCIMAR FERREIRA PINTO (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0010174-74.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTRELA - COMERCIO, REPRESENTACOES, PARTICIPACOES E SERVICOS 

LTDA (EXECUTADO)

SANDRA MARA SANTIAGO (EXECUTADO)

DEISE DE FATIMA ALMEIDA ALVES (EXECUTADO)

CLAUDYSON MARTINS ALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA OAB - MT0012067S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0010174-74.2014.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO SAFRA S-A 

EXECUTADO: ESTRELA - COMERCIO, REPRESENTACOES, 

PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA, SANDRA MARA SANTIAGO, DEISE 

DE FATIMA ALMEIDA ALVES, CLAUDYSON MARTINS ALVES Vistos, etc. 

Intime-se o requerido do modo que foi realizada a citação, para indicar a 

localização do bem penhorado, sob pena de multa de 5% sobre o valor da 

causa nos termos do art. 774, parágrafo único, do CPC. Em qualquer dos 

casos diga o credor e somente será analisado pedido de reforço de 

penhora, após a avaliação ou em caso de desistência da penhora do bem 

já consolidada.. Quanto aos demais pedidos, apenas serão analisados 

caso seja necessário reforço de penhora. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 

19 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018801-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONOFRE COSTA DOS SANTOS (EXECUTADO)

ONOFRE COSTA DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1018801-45.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT EXECUTADO: 

ONOFRE COSTA DOS SANTOS - ME, ONOFRE COSTA DOS SANTOS 

Vistos, etc. Em face da postulação dos autos, CONVERTO a presente 

Ação de Execução em MONITÓRIA, proceda-se as anotações 

necessárias. Em seguida, proceda-se com a substituição do polo passivo 

do feito, inclusive na pessoa jurídica, para Espólio de Onofre da Costa dos 

Santos, representado pela Inventariante Custódia Amélia Lima dos Santos, 

e ONOFRE COSTA DOS SANTOS - ME - empresa jurídica representado 

também por Custódia Amélia Lima dos Santos. Proceda-se as anota'ões 

necessárias. Após, cite-se os requeridos, para pagar ou embargar, em 

quinze dias, constando todas às advertências previstas no artigo 700 e 

seguintes do CPC. Fixo os honorários advocatícios em 5%(cinco por 

cento) da causa. Consigne-se no mandado que caso haja pronto 

pagamento, estará isento de custas. Aguarde-se o prazo pretendido para 

cumprir o mandado. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 19 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001472-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRYAN ALEX ALMEIDA PENNA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online e 

ainda, providenciar os requisitos necessários para pesquisa no SIEL como 

nome da mãe do executado e data de nascimento, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0018733-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA FERREIRA OAB - MT10962-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARLENE SEBASTIANA DE ASSIS BARINI (EXECUTADO)

TIAGO VIANNA DE ARRUDA (EXECUTADO)

AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP 
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(EXECUTADO)

JOSE AUGUSTO CALHAO BARINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO BARAO OAB - MT8313-O (ADVOGADO(A))

CLARIANA ZACARKIM BARAO OAB - MT14955-O (ADVOGADO(A))

FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS OAB - MT10624-O 

(ADVOGADO(A))

MIRLAINE OLIVEIRA PIRES OAB - MT25731/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0018733-49.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: JOSE AUGUSTO CALHAO BARINI, DARLENE 

SEBASTIANA DE ASSIS BARINI, TIAGO VIANNA DE ARRUDA, AURORA 

CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP Vistos, etc. 

Em análise aos autos, verifica-se que cabe o pedido de nulidade de 

arrematação, considerando que quando da hasta pública o Leiloeiro não 

constou no edital as restrições do bem a ser arrematada, conforme 

certificado nos autos. Não há responsabilidade deste Juízo, quanto à 

realização do Leilão judicial eis que a responsabilidade é da Central de 

Venda Judicial e formalizar todos a documentação para sua realização, 

inclusive na expedição de edital, portanto, inviável conceder qualquer 

sucumbência ao arrematante. Desta forma, declaro nula a arrematação, 

facultado ao arrematante o levantamento dos valores por ele depositados 

com a correção do depósito, tanto em relação a arrematação quanto ao 

valor do leileoeiro, se depositado. Cancele-se alvarás anteriormente, 

expedidos, pois os valores serão levantados pelo arrematante. Após, diga 

o autor. Cumpra-se. CUIABÁ, 19 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000342-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE HEINECK KRAPF OAB - RS89096 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA ERIKA AUREA DA CRUZ (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1047980-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANALDO SARAIVA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012455-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY MARTINS GUILHERME OAB - SP177167 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO PEREIRA DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000791-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

ALINNE RODRIGUES FERREIRA OAB - GO24979 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYLISON DE SOUSA PEREIRA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019826-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON LUIS BOTELHO DE MIRANDA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1058395-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LOURDES DE ARRUDA CASTRO (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0003320-98.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI VIEIRA DE CHAVES (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 0009162-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON REGINALDO TOMIO (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0009162-54.2016.8.11.0041. AUTOR(A): KIRTON BANK S/A 

BANCO MULTIPLO LITISCONSORTE: WILSON REGINALDO TOMIO Vistos, 

etc. Proceda-se com a juntada dos julgados por completo, dos presentes 

autos. Após, conclusos. CUIABÁ, 19 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0003306-85.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP182424-A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

JAIR ANTONIO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

ALAIN ROBSON BORGES (EXECUTADO)

COTTON - KING LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA ADRIANA ALVES VIRGOLINO OAB - MT7180-O 

(ADVOGADO(A))

FELICIO ROSA VALARELLI JUNIOR OAB - SP235379-A (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611-O 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá o autor se manifestar nos autos no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0031990-54.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, 

MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DA GRANDE CUIABA - 

SICREDI EMPREENDEDORES MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DE ALMEIDA VARGAS NUNES OAB - MT10220-O 

(ADVOGADO(A))

Eduardo Theodoro Fabrini OAB - MT10018-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE RANGEL SOARES (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar nos autos no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0018093-42.1999.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO REAL S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ZAMPIERI OAB - MT4094-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILAS BOAS & SPINELE LTDA ME (EXECUTADO)

SARA PEREIRA DE OLIVEIRA SPINELLI (EXECUTADO)

 

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, julgo de 

com Resolução de Mérito a presente Ação de Execução com fundamento 

no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo Civil e 

Declaro de Ofício Extinto o processo, diante da prescrição intercorrente. 

Condeno o exequente nas custas e despesas processuais, isentando nos 

honorários advocatícios por não haver complementação da relação 

processual. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0009394-04.1995.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONIR GALERA MARI OAB - MT3007-O (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAUDENCIO ALVES DO CARMO (EXECUTADO)

 

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, julgo de 

com Resolução de Mérito a presente Ação de Execução com fundamento 

no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo Civil e 

Declaro de Ofício Extinto o processo, diante da prescrição intercorrente. 

Condeno o exequente nas custas e despesas processuais, isentando nos 

honorários advocatícios por não haver complementação da relação 

processual. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0009517-65.1996.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BBC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A - EM LIQUIDACAO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MONREAL ROSADO OAB - MT2883-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIDIOLON CARLOS DA SILVA (EXECUTADO)

IVONETE RODRIGUES MOREIRA (EXECUTADO)

 

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, julgo de 

com Resolução de Mérito a presente Ação de Execução com fundamento 

no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo Civil e 

Declaro de Ofício Extinto o processo, diante da prescrição intercorrente. 

Condeno o exequente nas custas e despesas processuais, isentando nos 

honorários advocatícios por não haver complementação da relação 

processual. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0001643-48.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CREDITO DOS ESTADOS DE MATO 

GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - MT8202-O (ADVOGADO(A))

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOP DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PROFISSIONAIS DA 

CONTABILIDADE DE CUIABA (EXECUTADO)

GINAIRA LENE DE AMORIM (EXECUTADO)

ALBINO LUIZ SELLA (EXECUTADO)

MANOEL LOURENCO DE AMORIM SILVA (EXECUTADO)

PAULO CESAR RIVELINI (EXECUTADO)

VINICIUS JOSE SILVA (EXECUTADO)

JAIR ALVES DA ROCHA (EXECUTADO)

IRMGARD TOILLIER (EXECUTADO)

MARIA ALVES DA SILVA PANTOJA (EXECUTADO)

NUCIA FALCAO CAMARGO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Homologo o acordo firmado para surtir seus efetios legais. 

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, conforme 

anunciado pelo credor, Julgo EXTINTO o processo com fulcro no que 

determina o artigo 924-II do CPC. Proceda-se levantamento de penhora, se 

existente. Custas pelo executado. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 0026717-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SCORPIONI GONCALVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENYS SANTANA DA SILVA OAB - MT16649-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CELSO DOMINGOS NOGUEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0026717-50.2017.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

MARCELO SCORPIONI GONCALVES ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

BANCO BRADESCO, CELSO DOMINGOS NOGUEIRA Vistos, etc. 

Extraiam-se cópias dos julgados e da certidão de trânsito em julgado, 

juntando-as na ação principal ditada na inicial, certificando-se. Intimem-se 

as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada sendo requerido, 

arquive-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 19 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0009371-24.1996.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SISTEMA S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMUNDO MARCELO CARDOSO OAB - MT3449-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PRETO TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

EDSON FERNANDO SCHONS (EXECUTADO)

 

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, julgo de 

com Resolução de Mérito a presente Ação de Execução com fundamento 

no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo Civil e 

Declaro de Ofício Extinto o processo, diante da prescrição intercorrente. 

Condeno o exequente nas custas e despesas processuais, isentando nos 

honorários advocatícios por não haver complementação da relação 

processual. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0002358-08.1995.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

LEONIR GALERA MARI OAB - MT3007-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURDETE MARTA DA SILVA PIERONI (EXECUTADO)

MARCIO FERNANDO DE BARROS PIERONI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA GASPAR NOBREGA OAB - MT6211-O (ADVOGADO(A))

 

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, julgo de 

com Resolução de Mérito a presente Ação de Execução com fundamento 

no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo Civil e 

Declaro de Ofício Extinto o processo, diante da prescrição intercorrente. 

Condeno o exequente nas custas e despesas processuais, isentando nos 

honorários advocatícios por não haver complementação da relação 

processual. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I.Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0031551-38.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT13842-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO FONSECA DA FONSECA (EXECUTADO)

CARLOS EDUARDO FONSECA DA FONSECA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0031551-38.2013.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: CARLOS EDUARDO FONSECA DA FONSECA - ME, 

CARLOS EDUARDO FONSECA DA FONSECA Vistos, etc. Cumpra-se 

determinação já posta nos autos, ou seja, proceda-se com a retificação do 

polo ativo da ação, em face de cessão de crédito anunciada ao id. 

30518171-Pág.1 e comprovada no id. 30518171-Pág.4. Em seguida, intime 

o autor, para dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 19 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0039135-30.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GONZAGA EZEQUIEL JUNIOR - EPP (EXECUTADO)

LUIZ GONZAGA EZEQUIEL JUNIOR (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 

Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RITA 

SORAYA TOLENTINO DE BARROS PROCESSO n. 

0039135-30.2011.8.11.0041 Valor da causa: R$ 76.505,65 ESPÉCIE: [Nota 

Promissória]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: 

Nome: BANCO BRADESCO Endereço: NÚCLEO CIDADE DE DEUS, s/n, 

VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-000 POLO PASSIVO: LUIZ 

GONZAGA EZEQUIEL JUNIOR - EPP e LUIZ GONZAGA EZEQUIEL JUNIOR - 

EPP, INTIMANDO: LUIZ GONZAGA EZEQUIEL JUNIOR - EPP, CNPJ: 

02.431.198/0001-93 eLUIZ GONZAGA EZEQUIEL JUNIOR, CPF: 

693.804.731-68 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para indicar bens passíveis de 

penhora, sob pena de multa de 5% sobre o valor da causa nos termos do 

art. 774, parágrafo único, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, contados 

da expiração do prazo do presente edital. DESPACHO: Vistos, etc. Quanto 

ao pedido de inclusão do nome dos executados no cadastro de 

inadimplentes do SPC e SERASA, cabe à própria Instituição Financeira 

proceder com a restrição pretendida. Intime-se o requerido do modo que 

foi realizada a citação, para indicar a bens passíveis de penhora, sob 

pena de multa de 5% sobre o valor da causa nos termos do art. 774, 

parágrafo único, do CPC, bem como, Em qualquer dos casos diga o credor 

e após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 19 de março de 2020.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007795-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1007795-70.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: WILSON RODRIGUES DE SOUZA 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, 

que é processado sem efeito suspensivo. Intime-se o apelado para 

responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, 

para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 19 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037405-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1037405-83.2019.8.11.0041. AUTOR(A): ANGELA RITA CHRISTOFOLO DE 

MELLO REU: BANCO BMG S.A, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, 

que é processado no efeito suspensivo. Intime-se o apelado para 

responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, 

para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 19 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004641-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE DE PAULA RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1004641-10.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: JAQUELINE DE PAULA RAMOS 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Analisando seus argumentos verifica-se que são capazes 

de alterar a sentença prolatada considerando qeu a parte requerida foi 

notificada no endereço constante do contrato, o fato de alegar ser 

insuficiente não lhe retira a mora. Ademais, junto ao recurso o autor 

acostou protesto do título. Assim, patente a mora. Desta forma, cumpra-se 

determinação abaixo, ficando sem efeito a sentença prolatada, a qual 

determino seu cancelamento: Compulsando os autos verifica-se estar 

demonstrado o débito do requerido e sua inadimplência, pois apesar de 

notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, 

autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, não podendo o 

bem ser remetido a outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de 

purgação de mora, sob pena de bloqueio on line do valor do bem. 

Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor o bem 

apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, se 

necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. NÃO 

HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não ocorra a purgação de mora, 

no prazo acima consolidar-se-ão a propriedade e a pose plena e exclusiva 

do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições 

competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de 

propriedade em nome do credor, ou terceiro por ele indicado, livre de ônus 

da propriedade fiduciária. Cite-se também o Requerido, para apresentar 

resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar. Consigne-se no 

mandado que a resposta deve ser apresentada ainda que o devedor 

tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida Lei, caso entenda ter 

havido pagamento a maior e desejar restituição. Intime-se. Cumpra-se. 

Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 19 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1032122-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA PINHEIRO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS OAB - MT16472-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

ELINEI COLETA SANTIAGO E SILVA (EMBARGADO)

EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA (EMBARGADO)

CENTRO AMERICA HOTELARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 

(EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO OAB - MT8649-O 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1032122-79.2019.8.11.0041. EMBARGANTE: JOAO BATISTA PINHEIRO 

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, CENTRO AMERICA HOTELARIA 

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, EDEVAL DORICO DA CRUZ E 

SILVA, ELINEI COLETA SANTIAGO E SILVA Vistos, etc. Recebo os 

embargos de declaração, se no prazo, certifique-se. Entretanto, 

analisando seus argumentos verifica-se que não são capazes de alterar a 

decisão prolatada nos autos, a qual mantenho pelos seus próprios 

fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em todos seus 

termos. A parte autora novamente pretende discutir a sentença prolatada 

nos autos, e, não a decisão de id. 30016319 que decidiu sobre os 

Embargos de Declaração (id. 29979768). Não cabe aqui nesta decisão, 

enumerar os mesmos fundamentos já exaustivamente elencados na 

referida sentença. Assim, cumpra-se a referida em todos seus termos. 

Advirto que não serão mais analisados pedidos repetidos que serão 

considerados protelatórios. Intime-se. CUIABÁ, 19 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006849-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO CARLOS DE AMORIM SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1006849-64.2020.8.11.0041. AUTOR: EVANDRO CARLOS DE AMORIM 

SILVA REU: BANCO PAN Vistos, etc. Compulsando os autos verifica-se a 

impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, diante da 

ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. Nem mesmo, o risco 

de resultado útil ao processo restou evidenciado. No caso é indispensável 

a resposta do requerido para verificar a possibilidade de antecipar o 

mérito da causa. De plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, 

necessitando de demais provas para aquilatar a verdade real. Não se trata 

de direito instantâneo que quando agredidos necessita de imediata 

recomposição. Além do que, não há situação emergencial para justificar a 

antecipação da tutela. Diante do exposto, indefiro a tutela urgência. De 

outra banda, denota-se que a questão posta na inicial se assemelha a 

outros processos distribuídos nesta Vara Especializada e desde a entrada 

em vigor no NCPC, nenhum acordo aqui foi chancelado, tornando inócua a 

designação de audiência de mediação. Assim, cite-se para responder, 

constando às advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 19 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1009457-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIADNE DE MELO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1009457-35.2020.8.11.0041. AUTOR(A): ARIADNE DE MELO PEREIRA 

REU: BANCO PAN Vistos, etc. É sabido que o Novo Código de Processo 

Civil eliminou as cautelares em espécie, dentre a qual ação de exibição de 

documentos e passou a instrumentalizar a produção antecipada de provas 

por ação autônoma regulada pelos arts. 381 a 383 do NCPC. Contudo, o 

direito material pleiteado nesta ação é o próprio documento em si, não é a 

pretensão produção de provas para futura ação. Dessa forma, entendo 

que a presente demanda tem como objetivo o exercício de direito sobre o 

conteúdo dos documentos já informados e a exibição será ordinária e 

satisfativa de direito, aplicando-se o procedimento comum nos termos do 

art. 318 do NCPC. Desta forma, demonstrado a probabilidade do direito e o 

perigo de dano nos termos do art. 300 do NCPC e concedo a liminar para 

que o requerido apresente os documentos especificados na inicial em 5 

(cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) 
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limitado ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser revertido para 

autora, de acordo com o Enunciado nº 54 do Fórum de Permanente de 

Processualistas Civis no qual ficou superada a Súmula nº 372 do STJ 

após a entrada do Novo Código de Processo Civil de 2015.Expeça-se o 

necessário. Considerando que desde a entrada em vigor no NCPC, 

nenhum acordo foi homologado nesta Vara Especializada, tornando 

dispensável o ato de mediação, tendo em vista a falta de composição 

nesta espécie de avença aqui discutida, razão pela qual, dispenso o ato 

referido, nada impossibilitando no decorrer do processo sua designação. 

Cite-se e intime-se o requerido da liminar e responder a ação, constando 

às advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 19 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012571-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER APARECIDO ARANA LEAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT25407/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1012571-79.2020.8.11.0041. AUTOR(A): WAGNER APARECIDO ARANA 

LEAL REU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. Compulsando 

os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de 

urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. 

Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado. No 

caso é indispensável a resposta do requerido para verificar a 

possibilidade de antecipar o mérito da causa. De plano não há como 

afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de demais provas para 

aquilatar a verdade real. Não se trata de direito instantâneo que quando 

agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não há 

situação emergencial para justificar a antecipação da tutela. Diante do 

exposto, indefiro a tutela urgência. De outra banda, denota-se que a 

questão posta na inicial se assemelha a outros processos distribuídos 

nesta Vara Especializada e desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum 

acordo aqui foi chancelado, tornando inócua a designação de audiência 

de mediação. Assim, cite-se para responder, constando às advertências 

legais. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 19 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1061459-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FLAVIO GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 6 1 4 5 9 - 1 6 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JOAO FLAVIO 

GONCALVES Vistos, etc. Defiro a emenda da inicial para surtir seus 

efeitos legais. Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o 

débito do requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o 

liquidou. Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, não podendo o bem ser remetido a 

outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação de mora, 

sob pena de bloqueio on line do valor do bem. Expeça-se o necessário, 

depositando em mãos do autor o bem apreendido. Faculto ao meirinho o 

arrombamento e reforço policial, se necessário e as faculdades do artigo 

212 e seus parágrafos do CPC. NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O 

MEIRINHO INFORMAR SE O REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência 

ao Requerido, que no prazo de cinco dias, depois de efetivada a liminar, 

poderá purgar a mora pela integralidade da dívida atualizada, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre de ônus. (artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não 

ocorra a purgação de mora, no prazo acima consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, 

expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, 

ou terceiro por ele indicado, livre de ônus da propriedade fiduciária. 

Cite-se também o Requerido, para apresentar resposta, no prazo de 

quinze dias da execução da liminar. Consigne-se no mandado que a 

resposta deve ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da 

faculdade do § 2º da referida Lei, caso entenda ter havido pagamento a 

maior e desejar restituição. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 19 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1058395-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LOURDES DE ARRUDA CASTRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, não podendo o bem ser remetido a 

outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação de mora, 

sob pena de bloqueio on line do valor do bem. Expeça-se o necessário, 

depositando em mãos do autor o bem apreendido. Faculto ao meirinho o 

arrombamento e reforço policial, se necessário e as faculdades do artigo 

212 e seus parágrafos do CPC. NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O 

MEIRINHO INFORMAR SE O REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência 

ao Requerido, que no prazo de cinco dias, depois de efetivada a liminar, 

poderá purgar a mora pela integralidade da dívida atualizada, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre de ônus. (artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não 

ocorra a purgação de mora, no prazo acima consolidar-se-ão a 

propriedade e a pose plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, 

expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, 

ou terceiro por ele indicado, livre de ônus da propriedade fiduciária. 

Cite-se também o Requerido, para apresentar resposta, no prazo de 

quinze dias da execução da liminar. Consigne-se no mandado que a 

resposta deve ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da 

faculdade do § 2º da referida Lei, caso entenda ter havido pagamento a 

maior e desejar restituição. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19.03.20

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004034-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE DO CARMO JUVENAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. O executado ingressou com Impugnação ao cumprimento da 

sentença, pretendendo seu acolhimento para devolver o prazo recursal da 

sentença prolatada diante da ausencia de intimacao valida, devendo a 
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referida ser republicada constando o nome dos patronos da parte 

requerida. Analisando a certidão dos autos verifica-se que não propera 

seu pedido por duas razões fatais, a primeira a intempestividae de sua 

manifestação, havendo preclusão temporal, não havendo como repor 

prazo para rediscutir coisa julgada material. Segundo, que diferente do 

alegado, após a prolação da sentença, houve o requerimento para as 

intimações fossem realizadas apenas em nome de BREINER RICARDO 

DINIZ RESENDE MACHADO –id. 27728680, qual teve intimação, não 

havendo que falar em irregularidade de intimação. Assim, rejeito pedido do 

executado. Intime-se o credor para manifestar sobre depósito realizado 

pelo executado e se tem por satisfeito com a obrigação. Após, conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 19.03.20

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1013100-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CUSTODIO DA SILVA (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA MORAES DE LIMA OAB - MT5943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1013100-98.2020.8.11.0041. ESPÓLIO: JOSE CUSTODIO DA SILVA 

EMBARGADO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifica-se a impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita, considerando 

que a parte requerente não fez comprovação da necessidade, como 

apresentação atualizada de seus rendimentos e/ou de sua declaração de 

renda anual junto a Receita Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, 

não há como inferir ser o referido pobre diante da Lei, estando sua 

declaração, divorciada dos demais elementos por ela acostados no feito. 

Necessário se faz fazer comprovação de seus rendimentos, em face da 

relação negocial discutida, considerando que ninguém sobrevive do nada. 

A declaração por si só, não se reputa ser pobre diante da Lei, pois poderá 

ter rendimentos de forma autônoma ou de outra forma. Para comprovar a 

miserabilidade de Lei, deve restar patente que os ganhos mensais suprem 

apenas a subsistência, que disponde do referido ocasionará perda de 

seus direito básicos e tal fato deve estar claro nos autos. Assim, Intime-se 

a parte autora para no prazo de quinze dias, proceder a comprovação de 

recolhimento da guia de distribuição ou fazer comprovação da 

hipossuficiência. Não recolhendo ou não fazendo comprovação, 

certifique-se e conclusos. Havendo comprovação de rendimentos e sendo 

mantido o indeferimento do benefício, deverá em cinco dias proceder ao 

recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número 

único do processo, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento. 

Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 19 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013253-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MEDEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente fez 

comprovação de seus rendimento e não há como considerá-la pobre 

diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos demais elementos 

por ela acostados no feito. Assim, Intime-se a parte autora para no prazo 

de quinze dias, proceder a comprovação de recolhimento da guia de 

distribuição e sua vinculação ao número único do processo, sob pena de 

extinção do feito e seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

19.03.20

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016509-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAVIO DE ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA - ME (REU)

BENEDITO ALBUQUERQUE DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO OAB - MT22997-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1016509-19.2019.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL 

SA REU: SAVIO DE ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA - ME, 

BENEDITO ALBUQUERQUE DA SILVA Vistos, etc. Banco do Brasil SA, 

devidamente qualificado nos autos, ingressou com a presente Ação 

Monitória contra Savio de Albuquerque ME e o fiador Benedito 

Albuquerque da Silva, visando o recebimento de R$ 106.946,41 (cento e 

seis mil, novecentos e quarenta e seis reais e quarenta e um centavos), 

em razão de celebração de Contrato de Abertura de Crédito Fixo - BB 

Crédito Empresa NR. 349.907.815 emitido em 12/06/2013, cuja proposta de 

utilização envolveu a liberação de crédito de R$ 100.000,00 (cem mil 

reais), e “Termo de Cláusulas Especiais para utilização de crédito - BB 

Crédito Empresa NR. 349.907.844, no valor de R$ 81.000,00 (oitenta e um 

mil reais), e os requeridos não honraram em saldar os valores que lhe 

foram liberados. Rogou pela procedência da ação, para ser convertido o 

mandado inicial em execução. Instruiu seu pedido com documentos de id. 

19516871 - Pág. 1/id. 19517151 - Pág. 2. Em resposta os requeridos 

apresentaram Embargos à ação monitória (id. 24626780). Inicialmente 

asseveraram sobre a isenção de custas, nos termos do art. 701, § 1º do 

CPC e da tempestividade da defesa. Sustentaram a carência da ação, pois 

necessária se faz que o título em que se baseia a ação monitória seja 

certo, líquido e exigível. Elucidaram que não foi juntada nos autos prova de 

força executiva, sendo inviável a propositura da ação monitória, pois 

trouxe aos autos o embargado a cópia de contrato de abertura de crédito 

fixo datado de 12/06/2013 e um Termo de Cláusulas Especiais para 

eventual utilização de crédito pela empresa que nem ao menos está 

assinado pela parte embargante e seu avalista. Ressaltaram que não há 

qualquer título certo e exigível para a propositura da presente ação. 

Elucidaram sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da 

inversão do ônus da prova, bem como das normas de ordem pública. 

Pugnaram pelo acolhimento da preliminar e a condenação da parte autora 

ao pagamento das custas processuais e honorárias advocatícias à razão 

de 20% sobre o valor da causa. Requereram prazo para acostar nos 

autos Procuração do segundo requerido. Juntaram documentos no id. 

25059568. A parte autora apresentou impugnação aos Embargos 

Monitórios no id. 25570251 onde rebateu a preliminar e pugnou pela 

procedência dos pedidos contidos na inicial. No id. 29271556 a parte 

autora foi intimada para apresentar o Contrato nr. 349.907.844, contudo, 

referido documento encontra-se nos autos no id. 19516878. Vieram-me 

conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se a presente de Ação Monitória contra Savio de Albuquerque ME e 

o fiador Benedito Albuquerque da Silva, visando o recebimento da 

importância de R$ 106.946,41 (cento e seis mil, novecentos e quarenta e 

seis reais e quarenta e um centavos), em razão de celebração de 

Contrato de Abertura de Crédito Fixo - BB Crédito Empresa NR. 

349.907.815 emitido em 12/06/2013, cuja proposta de utilização envolveu a 

liberação de crédito de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e “Termo de 

Cláusulas Especiais para utilização de crédito - BB Crédito Empresa NR. 

349.907.844, no valor de R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), e os 

requeridos não honraram em saldar os valores que lhe foram liberados. 

Os requeridos e asseveraram sobre a isenção de custas, nos termos do 

art. 701, § 1º do CPC e da tempestividade da defesa e sustentaram a 

carência da ação, pois necessária se faz que o título em que se baseia a 

ação monitória seja certo, líquido e exigível. Elucidaram que não foi juntada 

nos autos prova de força executiva, sendo inviável a propositura da ação 

monitória, pois trouxe aos autos o embargado a cópia de contrato de 
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abertura de crédito fixo datado de 12/06/2013 e um Termo de Cláusulas 

Especiais para eventual utilização de crédito pela empresa que nem ao 

menos está assinado pela parte embargante e seu avalista. Ressaltaram 

que não há qualquer título certo e exigível para a propositura da presente 

ação. Elucidaram sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como das normas de ordem pública. Pugnaram pela condenação da 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorárias 

advocatícias à razão de 20% sobre o valor da causa. Compulsando os 

autos, verifica-se estar maduro para receber decisão, dispensando 

produção de provas em audiência ou pericial, pois trata de matéria de 

direito e documental e estas já estão nos autos, razão pela qual, julgo 

antecipado à lide, nos termos do artigo 355-I do Código de Processo Civil. 

Cumpre enfatizar ser dispensável a inversão do ônus da prova, posto 

que, como dito a matéria é de direito e documenta, estando apto o 

processo para julgamento. Oportuno destacar que, improcede a tese dos 

requeridos sobre a isenção de custas, nos termos do art. 701, § 1º do 

CPC, isto porque, não cumpriram o que efetivamente determina o caput do 

art. 701, do CPC, pois não pagaram o débito da inicial e os honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento), como determinado no referido 

comando processual. Não há que se falar em isenção de custas. Quanto à 

alegação de carência da ação, na tese de que é necessária a 

apresentação de título certo, líquido e exigível. Tal não merece guarida. Na 

Ação Monitória, necessita apenas do autor provar, com prova escrita, a 

dívida sem força executiva, conforme disciplina o artigo 700, e seguintes 

do Código de Processo Civil, que está demonstrado através dos 

documentos acostados nos autos, como Contrato de Abertura de Crédito 

Fixo – BB Crédito Empresa NR. 349.907.815 (id. 19516871-Pág.3/ id. 

19516871-Pág.17); Solicitação de concessão de Garantia Complementar 

(id. 19516871-Pág.19); Autorização para débitos em conta (id. 

19516871-Pág.21); Termo de Cláusulas Especiais para utilização de 

crédito – BB Crédito Empresa – NR. 349.907.844(id. 

19516878-Pág.1/Pág.3). Portanto, rejeito a referida preliminar de carência 

da ação. Além do contrato firmado, a parte autora acostou extrato onde 

não paira dúvidas de que a parte requerida usufruiu o valor postulado na 

inicial. Nesta espécie de ação, propicia ao devedor, por meio dos 

embargos (CPC, art. 700), discutir o débito consubstanciado na prova 

escrita sem eficácia de título executivo exibida pelo credor. Neste caso, 

será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos 

ou extintivos que vier a alegar (CPC, art. 373, II), sob pena de rejeição dos 

embargos e constituição, de pleno direito, do título executivo judicial. Os 

requeridos, em síntese sustentam que não foi juntada prova de força 

executiva, nos autos, sendo inviável a propositura da ação monitória, pois 

consta apenas a cópia de contrato de abertura de crédito fixo datado de 

12/06/2013 e um Termo de Cláusulas Especiais para eventual utilização de 

crédito pela empresa que nem ao menos está assinado pela parte 

embargante e seu avalista. Entendo que a tese sustentada pelos 

requeridos é totalmente frágil e inviável pelo que se constata nos autos. 

Ademais, se o autor possuísse título certo, líquido e exigível, a ação seria 

de execução, pois tais requisitos são desta ação e não de uma monitória. 

Ora, nota-se perfeitamente que no Contrato de Abertura de Crédito Fixo – 

BB Crédito Empresa NR. 349.907.815, datado em 12/06/2013, como 

informado pelos requeridos, ali constam as assinaturas dos mesmos. Ou 

seja, anuíram com a avença e concordaram com a abertura de crédito 

ofertada pela Instituição Financeira. Sem falar que, autorizaram débito em 

conta para a exigibilidade do financiamento, em especial o Contrato NR. 

349.907.815, conforme se verifica na Autorização contida no id. 

19516871-Pág.21. Ainda, os requeridos assinaram uma Solicitação de 

concessão de garantia complementar, no percentual de 80,00% (oitenta 

por cento) da importância financiada do Contrato acima firmado, conforme 

se verifica no id. 19516871-Pág.19, surgindo, portanto, a liberação de 

novo crédito, para aquisição de bem, que, inclusive foi dado em garantia 

fiduciária, conforme se verifica no extrato de gravame do veículo no id. 

19516886-Pág.1, fazendo constar ali o Contrato NR. 349.907.844, o qual 

os requeridos alegam não terem assinado. Nitidamente se verifica nos 

autos, um comportamento contraditório dos requeridos, pois sustentam 

não constar as suas assinaturas nos contratos colacionados nos autos, 

porém sequer negam a utilização dos créditos fornecidos pela Instituição 

Financeira. Em nosso ordenamento jurídico é proibido o comportamento 

contraditório (“venire contra factum proprium”) e a parte deve arcar com 

as consequências de suas alegações. Portanto, não merece guarida a 

tese dos requeridos. Vislumbro nos autos, que os requeridos não 

trouxeram qualquer sustentação plausível a desconstituir o débito em 

questão. As teses aqui levantadas são com o intuito de se esquivarem do 

pagamento, sendo frágeis, diante da documentação posta pelo 

requerente. Diante da documentação trazida nos autos, na inicial, não 

resta dúvida de que o requerente possui em seu poder, documento hábil 

para comprovar a dívida ora requerida na presente ação. A parte autora 

cumpriu como determinado no art. 700 do CPC, pois juntou aos autos, 

documentos necessários para a propositura da presente ação, conforme 

acima descrito. Cabia aos requeridos realizarem prova de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do requerente, ônus do qual claramente 

não se desincumbiu, em desatenção ao artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil. No caso em tela, melhor sorte teve o autor em demonstrar 

o débito e a mora, não podendo prevalecer à defesa apresentada. É 

patente, que no caso, tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem 

jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito 

(consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da interpretação 

dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, não resta dúvida sobre a sua 

incidência, nesta espécie de contrato e súmula 297 do STJ. Diante do 

exposto e considerando o que mais consta dos autos, julgo Com 

Resolução de Mérito a presente Ação Monitória com fundamento no que 

dispõe o artigo 487-I do NCPC, devendo ser constituído de pleno direito em 

título judicial, convertendo o mandado inicial em Mandado de Execução, 

com fundamento no que dispõe o artigo 702, §8º do Novo Código de 

Processo Civil, que prosseguirá na forma prevista no Título II do Livro I da 

Parte Especial, no que for cabível, tendo a dívida no valor de R$ 

106.946,41 (cento e seis mil, novecentos e quarenta e seis reais e 

quarenta e um centavos), devidamente atualizada a partir da citação 

válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma 

prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC. Condeno os 

requeridos nas custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da 

condenação, devidamente corrigidos a partir do ajuizamento da ação. Com 

o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, 

ficando intimado os requeridos para comprovar o pagamento voluntário, 

em quinze dias do trânsito em julgado, sob pena de multa de dez por cento 

e penhora. P.R.I. Cumpra-se. CUIABÁ, 19 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1040520-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARLENE SEBASTIANA DE ASSIS BARINI (REU)

TIAGO VIANNA DE ARRUDA (REU)

AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP 

(REU)

JOSE AUGUSTO CALHAO BARINI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS OAB - MT10624-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA. 

Processo: 1040520-15.2019.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL 

SA REU: AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - 

EPP, JOSE AUGUSTO CALHAO BARINI, DARLENE SEBASTIANA DE ASSIS 

BARINI, TIAGO VIANNA DE ARRUDA Vistos, etc. Banco do Brasil S/A 

devidamente qualificado nos autos, ingressou com a presente Ação 

Monitória contra Aurora Construções E Serviços Ltda, José Augusto 

Calhao Barin, Darlene Sebastiana De Assis Barini E Tiago Vianna De 

Arruda visando o recebimento de R$66.655,30 (sessenta e seis mil, 

seiscentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos), originário Cédula 

de Crédito Comercial Nº 40/00393-0, sendo que a parte requerida não 

honrou em saldar os valores que lhe foram creditados. Rogou pela 

procedência da ação, para ser convertido o mandado inicial em execução. 

Instruiu seu pedido com documentos de id. 23952769/23968351. Os 

requeridos acostaram documentos de id. 26752909/26752923 e 
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apresentaram embargos monitórios (id. 26819276) e fizeram uma síntese 

da lide. Arguiram inépcia da inicial pela ausência dos documentos 

essenciais como os extratos completos da conta corrente e planilhas de 

cálculos para demonstrar a evolução do débito porque acreditavam que o 

débito estava quitado desde 06/04/2015 com a amortização das parcelas 

no valor de R$ 39.897,06 (trinta e nove mil oitocentos e setenta e nove 

reais e seis centavos). No mérito, sustentaram a inexistência e não 

comprovação do saldo devedor visto que foi acostado apenas o 

demonstrativo da conta vinculada e não informada os encargos moratórios 

efetivamente incidentes na evolução do débito. Postularam, de forma 

subsidiária, a juntada dos extratos completos da conta corrente para 

realização de produção de pericial ante a incidência de encargos de 

comissão de permanência cumulada com juros moratórios e multa 

contratual. Pediram a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e 

inversão do ônus da prova. Rogou pela improcedência da ação. O 

Requerente apresentou réplica aos embargos monitórios no id. 28260001 

e requereu a rejeição liminar dos embargos pela não apresentação da 

memória do cálculo do valor que entendem como correto nos termos do 

art. 702 do CPC, refutou a preliminar arguida e ratificou os termos iniciais. 

Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação Monitória contra Aurora Construções E 

Serviços Ltda, José Augusto Calhao Barin, Darlene Sebastiana De Assis 

Barini E Tiago Vianna De Arruda visando o recebimento de RR$66.655,30 

(sessenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e trinta 

centavos), originário Cédula de Crédito Comercial Nº 40/00393-0 Por sua 

vez, os embargantes arguiram inépcia da inicial pela ausência de 

documento essencial para comprovação da dívida; inexistência do saldo 

devedor e requereu a juntada de todos os extratos da conta corrente. 

Compulsando os autos, verifica-se estar maduro para receber decisão, 

dispensando produção de provas em audiência ou pericial, pois trata de 

matéria de direito e documental e estas já estão nos autos, razão pela 

qual, julgo antecipado à lide, nos termos do artigo 355-I do Novo Código de 

Processo Civil. Passo à análise das preliminares arguidas. Quanto a 

alegação dos requeridos de inépcia da inicial ausência de documento 

essencial, esta não merece guarida. Isso porque o requerente acostou 

aos autos os extratos da conta corrente de id. 23952771 onde ali 

comprova a disponibilização do valor da Cédula de Crédito Bancário e a 

evolução da dívida, bem como o saldo devedor dos requeridos. Inclusive 

com a indicação de todos os encargos cobrados. Rejeito. Sobre o pedido 

de rejeição liminar dos embargos em face por não ter apontado como valor 

correto e não apresentado o demonstrativo, também não merece 

prosperar. Isso porque os requeridos não afirmam sobre excesso de 

cobrança, mas sim, que acreditavam que o débito estava quitado. Rejeito. 

Cumpre ressaltar que o valor indicado na Cédula de Crédito bancário foi 

devidamente disponibilizado na conta corrente do requerido, conforme 

extrato anexo e os requeridos dele utilizaram até ficarem devedor do valor 

de R$ 43.250,19 (ID n. 23952771-pag.6) e dali em diante aplicando os 

encargos moratórios avençados, resultou o montante pretendido na inicial 

(id n. 23952771 – pag.8). Podemos perceber que na data de 06/04/2015 

houve a amortização no valor de R$ 39.879,06 (trinta e nove mil oitocentos 

e setenta e nove reais e seis centavos), contudo, referido valor não foi 

suficiente para a quitação da dívida, visto que em 0104/2015 o saldo 

devedor era no importe de R$ $ 82.758,29 (oitenta e dois mil setecentos e 

cinquenta e oito reais e vinte e nove centavos) como consta no extrato 

acostado aos autos id. 23952771. Ou seja, restava um saldo devedor de 

43.250,19, como enfatizado acima. Ademais, de acordo com os extratos 

da conta vinculada juntados id. 23952771, contém as a discriminação dos 

encargos aplicados na mora, ou seja, juros de 9,50% ao ano capitalizados 

mensalmente e juros de mora de 1%, não havendo cobrança de comissão 

de permanência e multa contratual, apesar de estar prevista na Cédula 

Bancária. Nesta espécie de ação, propicia ao devedor, por meio dos 

embargos (CPC, art. 702 do NCPC), discutir o débito consubstanciado na 

prova escrita sem eficácia de título executivo exibido pelo credor. Neste 

caso, será sempre dos réus o ônus da prova dos fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos que vier a alegar (CPC, art. 373, II), sob pena de 

rejeição dos embargos e constituição, de pleno direito, do título executivo 

judicial. Pela documentação trazida nos autos, na inicial, não resta dúvida 

de que a requerente/embargado possui em seu poder, documento escrito 

que comprova a dívida dos requeridos/embargantes. Através do contrato 

de id. 23952769 e extratos de id. 23952771. É patente, que no caso, tem 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de 

contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido 

pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como 

destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 

1º desta Lei, não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de 

contrato e súmula 297 do STJ. Diante do exposto e considerando o que 

mais consta dos autos, Julgo por Resolução de Mérito a Ação, com 

fundamento no que dispõe o artigo 487-I do CPC e Acolho a Ação 

Monitória, em consequência, com fundamento no que dispõe o artigo 702 

do Novo Código de Processo Civil, CONSTITUO de pleno direito, 

R$66.655,30 (sessenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e 

trinta centavos), originário de um da Cédula originário Cédula de Crédito 

Comercial Nº 40/00393-0, qual deverá ser atualizado a partir da última 

citação válida, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT, convertendo o 

mandado inicial em Mandado de Execução, que prosseguirá na forma 

prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do mesmo Diploma Legal. 

Condeno os requeridos nas custas e despesas processuais, bem como, 

nos honorários advocatícios que arbitro em 10%(dez por cento) do débito, 

a contar do ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo, ficando a parte requerida intimada a 

pagar a condenação em quinze dias do trânsito em julgado, sob pena de 

aplicação de multa de dez por cento do valor do débito e expedição de 

mandado de penhora e avaliação. P.R.I. Cumpra-se. CUIABÁ, 19 de março 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1054941-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1054941-10.2019.8.11.0041. AUTOR(A): ARLINDO RODRIGUES 

DO NASCIMENTO JUNIOR REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Arlindo 

Rodrigues do Nascimento Junior, devidamente qualificada nos autos, 

ingressou com a presente Ação Declaratória de Nulidade Contratual C/C 

Repetição de Indébito e Danos Morais e Antecipação Tutela contra Banco 

BMG S/A. Inicialmente requereu a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. Alegou, em síntese, que é servidor da prefeitura municipal e em 

março de 2012 foi procurada pelo requerido para realizar um empréstimo 

consignado em folha de pagamento, sendo que foi creditado um TED no 

valor de R$ 1.170,00 (mil cento e setenta reais) em sua conta corrente. 

Afirmou que em abril de 2012 foi descontada a primeira parcela no valor 

de R$ 68,16 (sessenta e oito reais e dezesseis centavos) com a 

denominação cartão BMG. Aduziu que com o passar dos anos começou a 

questionar sobre a continuidade dos descontos já que o empréstimo 

contratado seria de 36 (trinta e seis) meses. Asseverou que após realizar 

uma reclamação no Procon foi informada que a relação contratual 

tratava-se de contratação de cartão de crédito com reserva de margem 

consignável – RMC e que já pagou 89 (oitenta e nove) parcelas de 91 

parcelas com valores aproximado de R$ 68,16, que somam o valor de R$ 

6.202,56. Foi incisiva em afirmar que não contratou cartão de crédito com 

o requerido e que nunca utilizou o cartão. No mérito, aduziu sobre a 

prática abusiva do requerido em oferecer um empréstimo consignado e 

realiza outra operação de contratação de cartão. Elucidou que a requerida 

já foi alvo de ação civil pública em outro Estado. Elucidou sobre o contrato 

e que até a presente data nunca recebeu cópia do negócio jurídico firmado 

em violação ao art. 46 do Código de Defesa do Consumidor. Destacou que 

deve ser aplicado as leis consumeristas ao caso concreto e que não tinha 

ciência que se travada de empréstimo vinculado ao cartão de crédito em 

violação ao Princípio da Informação e transparência ao consumidor. 

Postulou pela conversão do cartão de crédito consignado para empréstimo 

consignado, com revisão da taxa de juros para 2,59% ao mês com 

observância do prazo máximo de 36 (trinta e seis) parcelas, bem como, a 
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restituição dos valores cobrados indevidamente em dobro. Requereu a 

condenação por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

Em sede de tutela antecipada, requereu sua concessão para abster os 

descontos efetivados em folha de pagamento a título cartão crédito e a 

inserção a divida no cadastro de proteção ao crédito. Rogou pela 

procedência da ação, com a consequente inversão do ônus da prova; 

exibição do contrato original da operação em demanda (cartão crédito 

consignado), extratos mensais das faturas cartão crédito, comprovante 

de envio, entrega e recebimento de cartão de crédito e compensação dos 

valores pagos. Instruiu seu pedido com documentos de ids. Núm. 

26418719 - Pág. 1 / Núm. 26419112 - Pág. 2. A justiça gratuita foi 

indeferida e diante da falta de comprovação do recolhimento da guia de 

distribuição, o processo foi extinto no id n. 27524206. Através do RAI do id 

n. 27863339, foi concedido os benefícios da justiça conforme decisão do 

v. acórdão id. Núm. 27863339 - Pág. 3. O requerido apresentou 

contestação de Núm. 28687248 - Pág. 1 fazendo uma síntese da inicial. 

Preliminarmente pugnou extinção da ação sem resolução de mérito diante 

da decadência – prescrição do direito. No mérito, informou que a 

requerente firmou contrato de cartão de crédito consignado com o 

Banco-réu e que este recebeu os valores dos saques via transferência 

bancária (TED) em sua conta. Enfatizou sobre a reserva da margem 

consignável. Impugnou o pleito de indenização por danos morais. Refutou 

a devolução de valores descontados e a repetição de indébito em dobro. 

Sustentou sobre os valores liberados em decorrência do contrato. Afirmou 

sobre a impossibilidade de conversão contratual para empréstimo 

consignado. Refutou o pedido de inversão do ônus da prova. Rogou pelo 

reconhecimento da prejudicial e a improcedência da ação. Juntou 

documentos de ids. Núm. 28687249 - Pág. 1 / Núm. 28687260 - Pág. 26. A 

parte autora apresentou réplica à contestação (id. Núm. 29008142 - Pág. 

1) rebateu a preliminar arguida e ratificou os termos da inicial rogando por 

sua procedência. Vieram-me conclusos os autos para decisão. É o 

Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade 

Contratual C/C Repetição de Indébito Danos Morais e Antecipação Tutela 

contra Banco BMG S/A no qual o requerente pretende a concessão da 

tutela antecipada para abstenção dos descontos efetivados em folha de 

pagamento a título cartão crédito e a inserção a dívida no cadastro de 

proteção ao crédito; a exibição do contrato original (cartão crédito 

consignado), extratos mensais das faturas cartão crédito, comprovante 

de envio, entrega e recebimento de cartão de crédito; a justiça gratuita; a 

conversão do cartão de crédito consignado para empréstimo consignado 

com revisão da taxa de juros para 2,59% ao mês; a indenização por 

danos morais no importe R$ 20.000,00 (vinte mil reais); a inversão do ônus 

da prova; a compensação dos valores e a repetição do indébito em dobro. 

Por seu turno, o requerido alegou preliminarmente pugnou extinção da 

ação sem resolução de mérito diante da decadência – prescrição do 

direito. Informou que a requerente firmou contrato de cartão de crédito 

consignado com o Banco-réu e que este recebeu os valores dos saques 

via transferência bancária (TED) em sua conta. Enfatizou sobre a reserva 

da margem consignável. Impugnou o pleito de indenização por danos 

morais. Refutou a devolução de valores descontados e a repetição de 

indébito em dobro. Sustentou sobre os valores liberados em decorrência 

do contrato. Afirmou sobre a impossibilidade de conversão contratual para 

empréstimo consignado. Refutou o pedido de inversão do ônus da prova. 

Verifica-se nos autos que o processo foi sentenciado em face do não 

recolhimento da guia de distribuição da ação. Em seguida através do RAI 

RAI do id n. 27863339, foi concedido os benefícios da justiça. Assim, por 

economia processual, torno ineficaz a sentença prolatada, para este Juízo 

apreciar as matérias postas na inicial, com a concessão da justiça gratuita 

concedida. Proceda-se cancelamento da sentença de extinção. 

Compulsando os autos, como as razões explanadas pelas partes, 

denotam-se que o feito independe de produção de provas em audiência ou 

pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho documental e, estes 

já se encontram nos autos, estando o processo pronto para receber 

decisão, razão pela qual, julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o 

artigo 355, I do Novo Código de Processo Civil. De início, cumpre enfatizar 

ser dispensável a inversão do ônus da prova, posto que, os documentos 

necessários para julgamento já estão nos autos, não necessitando 

proceder a dilação probatória. Passo a análise da prejudicial de mérito 

suscitada. Sobre a decadência e a prescrição, é cediço que o contrato de 

cartão de crédito é obrigação de trato sucessivo, que se prolonga no 

tempo, mediante prestações periódicas ou reiteradas, principalmente do 

caso dos autos, onde os descontos são relativos ao mínimo do cartão de 

crédito. Sob essa ótica, o termo inicial da decadência é a data 

correspondente ao vencimento da última parcela, sujeitando-se a 

obrigação de trato sucessivo. Uma vez que, como afirmado pelo próprio 

requerido, que as faturas continuam a ser descontadas na folha do autor, 

não há que falar em decadência ou prescrição da ação. Rejeito. Em 

matéria de fundo, cumpre enfatizar que a parte requerida juntou aos autos 

o Termo de Adesão – Cartão de Crédito BMG CARD Autorização para 

Desconto em Folha de Pagamento no id. Núm. 28687249 - Pág. 1; as 

faturas do cartão de crédito juntadas no id. Núm. 28687254 - Pág. 1 e 

Recibo de TED no id. Núm. 28687250 - Pág. 1, estes são suficientes para o 

julgamento do feito. É sabido que na ação declaratória o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do débito, ao contrário 

do réu que deverá provar esse fato. Patente, que no caso, tem aplicação 

do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de contrato 

bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco 

(fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como destinatário final 

(do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, 

não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato e 

súmula 297 do STJ. No caso, podemos verificar nos documentos 

colacionados aos autos, que a parte autora anuiu com os dados 

característicos de cartão de crédito (id. Núm. 28687249 - Pág. 1) 

devidamente assinado pela referida e não com empréstimo consignado 

como afirmado na inicial. Ou seja, anuiu com o referido Termo de Adesão, 

tanto que na característica do contratado foi o seguinte: III- 

CARACTÍSTICAS DO CARTÃO DE CRÉDITO “BMG CARD” - obtendo do 

aludido contrato a importância de R$ 1.170,00 (mil, cento e setenta reais), 

devidamente creditada em sua conta bancária, conforme se constata pelo 

comprovante de TED, juntado aos autos no id. Núm. 28687250 - Pág. 1. 

Importante consignar que, no contrato no item VII – Autorização de 

desconto na minha remuneração/salário, a parte autora anuiu à 

autorização de desconto mensal em sua remuneração para pagamento 

correspondente ao mínimo da fatura do cartão de crédito. Diferentemente, 

do que alegado pela autora o negócio jurídico firmado e acostado nos 

autos, estão discriminados as taxas de juros fixadas e todas as 

condições anuídas pela requerente, no setor do cartão de crédito 

contratado. Ademais, a parte autora não trouxe elementos nem 

fundamentos a desconstituir a referida utilização, até confirma a ted. Não 

há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado 

para empréstimo consignado como pretendido na inicial. Improcedente o 

pleito. Por outro lado, não obstante às instituições financeiras não estarem 

afetas ao patamar de 12% ano, tal fato não autoriza a cobrança de juros 

exorbitantes, como no presente caso que possui o patamar de taxa de 

4,9% ao mês de juros por atraso, como constantes nas faturas 

apresentadas nos autos. Mesmo a parte autora pagando o mínimo do 

cartão de crédito, o saldo devedor não poderá ser fixado no patamar 

exorbitante como pretendido pelo requerido e demais instituições 

financeiras. No momento que a parte autora paga apenas parcialmente à 

fatura, o restante está afeto a financiamento (saldo devedor), portanto, 

não poderá ser fixada uma taxa de juros mensais de 4,90% ao mês 

completamente, exorbitante das taxas vigentes em financiamentos em 

geral. Já há muito tem pacificado de que a Instituição financeira não está 

afeta a limitação de juros remuneratórios, não podendo o pactuado ser 

desconsiderado, salvo se exorbitante – Súmula Vinculante nº 7 e Súmulas 

596 e 648 do STF e Súmula 382 STJ. O que é o caso dos autos. Assim, o 

débito desde a origem do saldo devedor nas faturas dos cartões de 

crédito questionados nesta ação deverá incidir a taxa de juros de 2,59% 

ao mês, conforme requerido pela parte autora, pois reflete mais as 

operações de créditos realizadas pelo Requerido, desde o início do 

pagamento mínimo do cartão de crédito, e por estar na média de mercado. 

Quanto ao pedido de repetição de indébito, em razão da alteração do 

encargo aqui dirimido, somente poderá aquilatar após a adequação do 

contrato. Havendo comprovação de pagamento à maior faculto a 

restituição de forma simples e atualizada. “Ad cautelam” concedo a tutela 

de urgência para suspender os descontos na folha de pagamento da 

requerente até adequação do contrato, salvo nos termos aqui dirimido. 

Quanto à indenização por danos morais, somente é cabível a indenização, 

quando restar patente os pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o 

dano e o nexo causalidade. Assim, aquele que por ato ilícito, causar dano 

a outrem, fica obrigado a indenizar, reparando o dano sofrido (artigo 927 

do Código Civil Brasileiro). No caso, os danos morais, não restou 

configurado, sequer ofensa a direito de personalidade que justificasse o 

pagamento da indenização. Sabemos que o princípio da reparação civil é 
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quando existe violação da honra e imagem da pessoa esta amparada pela 

Lei Civil Brasileira. Entretanto, nenhum dos pressupostos legais, foi 

comprovado nos autos, para justificar a reparação civil. Portanto, não 

estão presentes os requisitos legais da ação voluntária, nexo causalidade, 

o dano moral para configurar a reparação civil. Ora, pelas razões e 

provas trazidas na inicial, o requerido não praticou um ato ilícito capaz de 

gerar responsabilidade civil. De outra banda, a mora é evidente pelo não 

pagamento integral das faturas, o que inviabilizada excluir ou suspender a 

restrição cadastral. Diante do exposto e considerando o que mais consta 

nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação Declaratória 

de Nulidade Contratual C/C Repetição de Indébito e Danos Morais e 

Antecipação Tutela e ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que 

dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, para 

determinar que no contrato firmado de cartão de crédito n.º 

5313.****.****.8027 os juros remuneratórios de 2,59% ao mês desde o 

início do pagamento mínimo do cartão de crédito e mantenho o empréstimo 

consignado como pactuado. Expeça-se o necessário. Concedo a tutela de 

urgência para determinar que até que ocorra a adequação do contrato, 

deverá ser procedida à suspensão do débito na folha de pagamento do 

autor, salvo se cobrado na forma aqui especificada. Havendo 

comprovação de pagamento à maior, faculto a repetição de indébito de 

forma simples e atualizada. Custas e despesas processuais “pro-rata” e 

cada parte arcará com os honorários de seu advogado. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, nada sendo 

requerido, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 19 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0007565-17.1997.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE ZANGARINI (EXECUTADO)

MAGALI APARECIDA ZANGARINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 0007565-17.1997.8.11.0041. EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: MAGALI APARECIDA ZANGARINI, ALEXANDRE ZANGARINI 

Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificado nos autos, ingressou 

com a presente Ação no qual e pretendeu o recebimento do valor 

consignado na inicial. Entretanto, o processo se encontra no arquivo há 

mais de 20 (vinte) anos, com inercia total do requerente. A prescrição é 

matéria de ordem pública descritos no art. 337 do NCPC, podendo ser 

enfrentada de ofício pelo julgador. Podemos perceber que e o exequente 

postulou a suspensão do feito nos termos do antigo art. 791, III do CPC/73, 

hoje regulamentado pelo art. 921 do NPC/15, no qual foi remetido ao 

arquivo de acordo com o despacho dos autos, em face a inexistência de 

bens penhoráveis. A suspensão do feito quando não localizado bens, 

deve ser considerado o prazo máximo de um ano, conforme disciplina o 

artigo 921 § 2º do CPC, onde a partir de então começa correr o prazo de 

prescrição intercorrente. Entretanto, o feito permaneceu arquivado e 

paralisado até o começo do ano de 2020 quando foi desarquivado a 

pedido de Juízo da 7ª vara Cível apenas para ser declarado a sua 

incompetência. Verifica-se que o autos ficaram sem manifestação do 

credor mais de 20 vinte) anos. Transcorreu o prazo de 5 (cinco) anos sem 

movimentação processual por inércia da parte exequente em adotar 

providencias necessárias para o andamento processual. Ademais, 

conforme entendimento consolidado do STF na Súmula 150 determina 

““Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.” O 

exequente permaneceu inerte até a presente data, ultrapassando o prazo 

prescricional, impondo incidência do artigo 921 2º e 4º do NCPC. A 

prescrição intercorrente resta configurada quando, iniciado o processo, o 

autor queda-se inerte, como no caso em tela, deixando ultrapassar o 

prazo determinado em Lei ao seu prosseguimento. Nesse sentido é o 

entendimento dos Tribunais: “RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL 

CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. 

SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE 

TREZE ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 

150/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. 

Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, 

ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais 

ao julgamento da lide. 2. "Prescreve a execução no mesmo prazo da 

prescrição da ação" (Súmula 150/STF). 3. "Suspende-se a execução: [...] 

quando o devedor não possuir bens penhoráveis" (art. 791, inciso III, do 

CPC). 4. Ocorrência de prescrição intercorrente, se o exequente 

permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado. 5. Hipótese em que a execução permaneceu suspensa por 

treze anos sem que o exequente tenha adotado qualquer providência para 

a localização de bens penhoráveis. 6. Desnecessidade de prévia 

intimação do exequente para dar andamento ao feito. 7. Distinção entre 

abandono da causa, fenômeno processual, e prescrição, instituto de 

direito material. 8. Ocorrência de prescrição intercorrente no caso 

concreto. 9. Entendimento em sintonia com o novo Código de Processo 

Civil. 10. Revisão da jurisprudência desta Turma. 11. Incidência do óbice 

da Súmula 7/STJ no que tange à alegação de excesso no arbitramento dos 

honorários advocatícios.12. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp 

1522092/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 13/10/2015) Apesar de em regra não 

fluir o prazo de prescrição com fundamento no antigo art. 791 do CPC/73 

artigo 921 do NCPC, decorrido o prazo de um ano, começa a decorrer o 

prazo prescricional conforme dispositivo acima ditado, COMO 

CONSIGNADO EM LEI, dispensando intimação do credor, quando já 

efetivado o decurso do prazo prescricional, cabendo de ofício ser 

declarada. Assim, não há que falar em surpresa do autor no decreto da 

prescrição, pois os prazos são previsto em Lei e são taxativos, como os 

casos de suspensão ou interrupção dos referidos – CPC. O autor tem a 

obrigação de dar continuidade à marcha processual. Houve desídia em 

promover o andamento do feito transcorrendo o prazo de prescrição do 

título após o ajuizamento da demanda, vez que já se passaram mais de 5 

(cinco) anos desde a sua suspensão. Inclusive, o processo só foi 

movimentado a pedido do Juízo da 7º Vara Cível, ou seja, mesmo após 

mais de 2 (duas) décadas o credo não providenciou a localização de bens 

passíveis de penhora para a satisfação da execução. É possível a 

prescrição intercorrente quando o exequente não se manifesta nos autos, 

sob pena do processo executivo tornar-se imprescritível e assim, violar o 

direito fundamental da duração razoável do processo previsto no art. 5, 

LXXVII do CF/88. Diante do exposto e considerando o que mais consta dos 

autos, julgo de com Resolução de Mérito a presente Ação de Execução 

com fundamento no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de 

Processo Civil e Declaro de Ofício Extinto o processo, diante da prescrição 

intercorrente. Condeno o exequente nas custas e despesas processuais, 

isentando nos honorários advocatícios por não haver complementação da 

relação processual. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo 

às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 19 

de março de 2020. Juiz(a) de Direito
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914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0031551-38.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT13842-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO FONSECA DA FONSECA (EXECUTADO)

CARLOS EDUARDO FONSECA DA FONSECA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0031551-38.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0024471-91.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA ANGELO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0024471-91.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0018093-42.1999.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO REAL S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ZAMPIERI OAB - MT4094-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VILAS BOAS & SPINELE LTDA ME (EXECUTADO)

SARA PEREIRA DE OLIVEIRA SPINELLI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018093-42.1999.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0009394-04.1995.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONIR GALERA MARI OAB - MT3007-O (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAUDENCIO ALVES DO CARMO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009394-04.1995.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0009517-65.1996.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BBC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A - EM LIQUIDACAO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MONREAL ROSADO OAB - MT2883-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIDIOLON CARLOS DA SILVA (EXECUTADO)

IVONETE RODRIGUES MOREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009517-65.1996.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0001643-48.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CREDITO DOS ESTADOS DE MATO 

GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - MT8202-O (ADVOGADO(A))

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOP DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PROFISSIONAIS DA 

CONTABILIDADE DE CUIABA (EXECUTADO)

GINAIRA LENE DE AMORIM (EXECUTADO)

ALBINO LUIZ SELLA (EXECUTADO)

MANOEL LOURENCO DE AMORIM SILVA (EXECUTADO)

PAULO CESAR RIVELINI (EXECUTADO)

VINICIUS JOSE SILVA (EXECUTADO)

JAIR ALVES DA ROCHA (EXECUTADO)

IRMGARD TOILLIER (EXECUTADO)

MARIA ALVES DA SILVA PANTOJA (EXECUTADO)

NUCIA FALCAO CAMARGO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001643-48.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0007565-17.1997.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE ZANGARINI (EXECUTADO)

MAGALI APARECIDA ZANGARINI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007565-17.1997.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE 

TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 0026717-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SCORPIONI GONCALVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENYS SANTANA DA SILVA OAB - MT16649-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CELSO DOMINGOS NOGUEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0026717-50.2017.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0045452-39.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ELIAS PARTICIPACOES S.A. (EXECUTADO)
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CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA OAB - MT14500-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0045452-39.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0005323-90.1994.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO GOMES NERY OAB - MT2051-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO DELAMONICA CORREA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005323-90.1994.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0027383-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP182424-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL MARTENS MENEGOL (EXECUTADO)

BRUNA MARTENS MENEGOL (EXECUTADO)

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

LUIS MENEGOL (EXECUTADO)

CARMEN BEATRIZ MARTENS MENEGOL (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0027383-85.2016.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0009371-24.1996.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SISTEMA S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMUNDO MARCELO CARDOSO OAB - MT3449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRETO TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

EDSON FERNANDO SCHONS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009371-24.1996.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0002358-08.1995.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

LEONIR GALERA MARI OAB - MT3007-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURDETE MARTA DA SILVA PIERONI (EXECUTADO)

MARCIO FERNANDO DE BARROS PIERONI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA GASPAR NOBREGA OAB - MT6211-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0002358-08.1995.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0001628-69.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCILENE MELERO SOARES DALBEM (EXECUTADO)

JOSE GILBERTO MEDINA DALBEN (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001628-69.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0006923-82.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ VIERO TREVISAN (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006923-82.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 
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BANCÁRIO DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0011578-11.1987.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIA ITAU DE INVEST CREDITO E FINANCIAMENTO GRUPO ITAU 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

VILMA SOATO STECKLER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CARTINE CALCADOS E CONFECCOES LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0011578-11.1987.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0001303-60.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA LAMBERTINI LTDA - EPP (EXECUTADO)

ARILSON THADEU LUCAS DE JESUS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001303-60.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0006292-66.1998.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ZAMPIERI OAB - MT4094-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI PELISSARI (EXECUTADO)

LUZINETE RUFINO BEZERRA (EXECUTADO)

PELISSARI E BEZERRA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006292-66.1998.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0009411-06.1996.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILDA TEREZA SCHIAVO CANTARELLA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SERGIO CANTERELLA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SERGIO CANTARELLA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0009411-06.1996.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0001438-72.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA LAMBERTINI LTDA - EPP (EXECUTADO)

ARILSON THADEU LUCAS DE JESUS (EXECUTADO)

ARILCE SUELI BARRETO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VOLNEI DE VASCONCELLOS MOURA OAB - MT7702-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0001438-72.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0009404-14.1996.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BAMERINDUS DE INVESTIMENTO SOCIEDADE ANONIMA 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KAZUHO SANO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009404-14.1996.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0009427-57.1996.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

LEONIR GALERA MARI OAB - MT3007-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DIAS (EXECUTADO)

W A FERREIRA (EXECUTADO)

ABRAO DOS REIS SOBRINHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009427-57.1996.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 
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914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0011579-93.1987.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO BERJ S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO MIGLIOZZI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0011579-93.1987.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0006328-83.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUSTODIA MOURA RODRIGUES (EXECUTADO)

FURNAS DO BURITI CHURRASCARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

DIONISIO RODRIGUES (EXECUTADO)

FRANCIELE JAQUELINE RODRIGUES (EXECUTADO)

MARCIO ALESANDRO RODRIGUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA HELIODORO ALVES OAB - MT10113-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0006328-83.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0024690-12.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUY MENDES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0024690-12.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0005669-16.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO PINTO DUARTE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

VERALUCIA ROCHA BARRETO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

PEDRO PAULO DE BARROS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

PETRONIO DE AQUINO SOBRINHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ODERLINO RODRIGUES DE GODOY (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

EURANIDES FERNANDES DE FIGUEIREDO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LOURDES MACHADO COUTINHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ALBA REGINA COUTINHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ORIVALDO RODRIGUES BENEVIDES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

OSCAR ANTONIO DE MAGALHAES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ANA MARIA COUTINHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

OSCAR COUTINHO FILHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ANTONIO CARLOS COUTINHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CELIA APARECIDA COUTINHO MEDEIROS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FRANCA ARAUJO OAB - MT12621-O (ADVOGADO(A))

DIRCEU RIBEIRO DE LIMA OAB - MT12231-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA JOANUCCI MOTTI OAB - MT7832-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0005669-16.2009.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0009439-71.1996.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ZAMPIERI OAB - MT4094-O (ADVOGADO(A))

MARCOS TOMAS CASTANHA OAB - MT4575-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO DE CARVALHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0009439-71.1996.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0028941-73.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALTINA DUARTE GOMES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

VANIA GONCALVES GOMES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LUIZ CARLOS DUARTE GOMES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ELIETE DIAS GOMES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA CRUZ SILVEIRO OAB - RJ137405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA JOANUCCI MOTTI OAB - MT7832-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0028941-73.2008.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 
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Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0032472-26.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICILENE RODRIGUES COSTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0032472-26.2015.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ.

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016230-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ELENA DA SILVA (INVENTARIANTE)

JOSE CUSTODIO DA SILVA (REU)

ESPÓLIO DE JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIKA MORAES DE LIMA OAB - MT17530-O (ADVOGADO(A))

MAYRA MORAES DE LIMA OAB - MT5943-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Certidão Certifico que 

habilitei nos autos o Espólio de José Custódio da Silva, bem como da 

inventariante Maria Elena da Silva. Certifico, ainda, que procedo a 

intimação da parte autora para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 5 dias. CUIABÁ, 19 de março de 2020. SEDE DO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014028-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CJ-TRANSPORTE E IMFORMATICA LTDA - ME (REU)

PATRICIA BUENO MUSSI (REU)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031168-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EFERSON CLEITON DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte autora para comprovar a distribuição da 

Carta Precatória, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015272-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARQUINHOS ACESSORIOS LTDA - ME - ME (REU)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 997377 Nr: 22341-89.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENI FERREIRA FABRIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY ANTONIO FERREIRA DE 

PINHO - OAB:9178-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG, DIOGO IBRAHIM CAMPOS 

- OAB:13.296/MT

 Vistos.

 Considerando que a parte requerida realizou o pagamento integral da 

condenação conforme comprovantes de fls. 224 e a parte credora 

concordou com o valor depositado, conforme petição acostada às fls.228, 

nos termos do art. 924, II do CPC, JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA.

 Diante disso, EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento dos valores em 

favor do Credor, com transferência para a conta corrente conforme dados 

bancários informados às fls.228-verso.

Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 783692 Nr: 37435-82.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEMERSON CARLOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GARCIA DA COSTA - 

OAB:13791/O, ANDERSON G. DA COSTA - OAB:13.788/MT, BENEDITO 

ANTONIO BRUNO - OAB:7818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, PRISCILA KEI SATO - OAB:15.684-A

 Vistos.

 Considerando que a parte requerida realizou o pagamento integral da 

condenação conforme comprovantes de fls. 276 e a parte credora 

concordou com o valor depositado, conforme petição acostada às fls.284, 

nos termos do art. 924, II do CPC, JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA.

Diante disso, EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento dos valores em 

favor do Credor, com transferência para a conta corrente conforme dados 

bancários informados às fls.284.

Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 764218 Nr: 16853-61.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO PAN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIEL JESUS DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O autor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procuradores constituídos nos autos (certidão fl. 111). Promovida 

intimação pessoal por carta, cujo “AR” foi juntado a fl. 117, para que 

promovesse o andamento do processo, inclusive com a advertência da 

potencial extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte (fl. 118).

É o relatório.

 Decido.

A falta de interesse do autor é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte autora, julgo extinto 

o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no 

art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Havendo custas e despesas processuais, pela parte autora.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1056271 Nr: 49242-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORIPE DE SÁ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOSMAR NERIS - OAB:OAB/SP 

232.751, DANIEL NUNES ROMERO - OAB:OAB/SP 168.016, MANOEL 

ARCANJO DAMA FILHO - OAB:4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 O autor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procuradores constituídos nos autos (certidão fl. 140). Promovida 

intimação pessoal por carta, cujo “AR” foi juntado a fl. 145, para que 

promovesse o andamento do processo, inclusive com a advertência da 

potencial extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte (fl.146).

É o relatório.

 Decido.

A falta de interesse do autor é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte autora, julgo extinto 

o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no 

art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Havendo custas e despesas processuais, pela parte autora.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 448975 Nr: 22225-59.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILO SCHWENGBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E 

COBRANÇA BELLINATI PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELDA NATALIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:OAB/MT 6.069

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:42.277, WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO & LOBO 

ADVOGADOS - OAB:2.049/PR

 ........No caso em tela, utilizando-me daqueles critérios, e principalmente ao 

princípio da proporcionalidade, entendo que o valor da multa aplicada, 

trazida para o valor da obrigação principal inicial (uma vez que 

posteriormente excluída), é mais do que suficiente para satisfação do 

caráter pedagógico atribuído à figura analisada.

O dano moral ao que inicialmente foi condenada a parte requerida, e 

posteriormente foi excluído pelo Eg. TJMT, foi de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais). Assim, entendo suficiente a astreinte fixada nesse valor, que seria 

do dano moral da obrigação principal, motivo pelo qual a reduzo e fixo em 

R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

É cediço ainda, e pacífico, de que não incidem juros de mora sobre multa 

cominatória decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de 

fazer, por configurar evidente bis in idem, e a correção monetária dessa 

verba é a partir do arbitramento, que em se tratando de redução do valor é 

da data deste decisum.

Desta forma, determino a devolução dos autos ao contador judicial, para 

que refaça os cálculos, apurando-se o que deve ser devolvido a cada 

parte, considerando o valor das astreintes reduzidas nesta decisão para 

R$ 15.000,00 (quinze mil reais), devendo a atualização monetária sobre 

ela (sem juros de mora), incidir a partir da data de hoje, 18/03/2019.

Int.

Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de março de 2020.

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 720868 Nr: 16336-90.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A, MANOEL ARCANJO & 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETH MARQUES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A, 

WILLIAN YAMAMURA - OAB:17564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O autor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procuradores constituídos nos autos (certidão fl. 126). Promovida 

intimação pessoal por carta, cujo “AR” foi juntado a fl. 128, para que 

promovesse o andamento do processo, inclusive com a advertência da 

potencial extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte (fl. 129).

É o relatório.

 Decido.

A falta de interesse do autor é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte autora, julgo extinto 

o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no 

art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Havendo custas e despesas processuais, pela parte autora.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 339249 Nr: 10029-28.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON TORRES DO REGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - 

OAB:57.289/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, etc.

 Conforme se depreende dos autos a parte autora pugna pela desistência 

da ação e consequente extinção do presente feito (fl. 158).

Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, a 

desistência da ação formulada pelo Autor, fazendo-o por sentença, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal.

 Custas e demais despesas processuais pela parte desistente, como é o 

caso do pagamento de eventual diligência do oficial de justiça.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 23519 Nr: 5323-17.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAUTO CIPRIANO DA SILVA, DELCIO JANKE, 

TERENCE MASTRANGELLI DE ARAUJO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI SILVESTRI - 

OAB:2.288-A/MT

 Vistos, etc.

 Diante da solicitação de desistência com consequente extinção da 

referida demanda, feita pelo Exequente (fl. 193).

 Intime-se o Executado através de seu patrono, para que se manifeste 

sobre a referida solicitação.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 25078 Nr: 2698-15.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS VALE DO XINGÚ LTDA, 

ANTONIO APARECIDO MORONTA, LUIZ ROBERTO FAVARETO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DIBENS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOVERAL FRANCISCO LOPES - 

OAB:3549-B/MT, SELSO LOPES DE CARVALHO - OAB:3556-B/MT, 

TIAGO CANAN - OAB:9180-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 Vistos, etc.

 Diante da solicitação de extinção da referida demanda, feita pelo 

Executado (fl. 408), Intime -se o Exequente para que se manifeste sobre o 

cumprimento do acordo e consequente extinção.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 31649 Nr: 7299-88.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Volkswagen Leasing S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO CORDEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 O autor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procuradores constituídos nos autos (certidão fl. 225). Promovida 

intimação pessoal por carta, cujo “AR” foi juntado a fl. 229, para que 

promovesse o andamento do processo, inclusive com a advertência da 

potencial extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte (fl. 230).

 É o relatório.

 Decido.

 A falta de interesse do autor é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

 Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte autora, julgo 

extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com 

base no art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

 Havendo custas e despesas processuais, pela parte autora.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 71053 Nr: 5736-25.2002.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ECONÔMICO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO AUGUSTO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA ASSUMPÇÃO DE 

ALMEIDA - OAB:10251, THAISA AZEVEDO - OAB:8747-MT, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT, vinicio moreira da 

silva filho - OAB:9878/b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABER VIEGAS - 

OAB:2.105-A/MT

 Vistos.

 Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito em razão 

da inexistência de bens penhoráveis, como delimita o § 2º do art. 921, do 

CPC, ficando o Credor desde já intimado para, em um ano, dar 

prosseguimento ao feito, independentemente de novo pronunciamento 

judicial.

 Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 107 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 71290 Nr: 195-07.1985.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA TANGENTE INDUSTRIA E COM 

LTDA, CARLOS ALBERTO DA COSTA MARQUES, REGINA HELENA 

COSTA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito em razão 

da inexistência de bens penhoráveis, como delimita o § 2º do art. 921, do 

CPC, ficando o Credor desde já intimado para, em um ano, dar 

prosseguimento ao feito, independentemente de novo pronunciamento 

judicial.

 Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 107 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 112929 Nr: 3271-09.2003.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLKSWAGEN LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE RODRIGUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 
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FILHO - OAB:OAB/MT 11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 O autor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procuradores constituídos nos autos (certidão fl. 239). Promovida 

intimação pessoal por carta, cujo “AR” foi juntado a fl. 242, para que 

promovesse o andamento do processo, inclusive com a advertência da 

potencial extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte (fl. 243).

 É o relatório.

 Decido.

 A falta de interesse do autor é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

 Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte autora, julgo 

extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com 

base no art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

 Havendo custas e despesas processuais, pela parte autora.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1033119 Nr: 38155-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERMEVAL DE OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVE DOS SANTOS - 

OAB:MT 20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20.732 

-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 O autor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procuradores constituídos nos autos (certidão fl. 291). Promovida 

intimação pessoal por carta, cujo “AR” foi juntado a fl. 295, para que 

promovesse o andamento do processo, inclusive com a advertência da 

potencial extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte (fl. 296).

 É o relatório.

 Decido.

 A falta de interesse do autor é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

 Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte autora, julgo 

extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com 

base no art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

 Havendo custas e despesas processuais, pela parte autora.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 361050 Nr: 31190-94.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GONÇAGA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT, MILKEN JACQUELINE CENERINI - OAB: 

31.722 / PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 O autor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procuradores constituídos nos autos (certidão fl. 101). Promovida 

intimação pessoal por carta, cujo “AR” foi juntado a fl. 105, por “EDITAL” 

(fl.106). para que promovesse o andamento do processo, inclusive com a 

advertência da potencial extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte 

(fl. 107).

 É o relatório.

 Decido.

 A falta de interesse do autor é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

 Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte autora, julgo 

extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com 

base no art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

 Havendo custas e despesas processuais, pela parte autora.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 809848 Nr: 16333-67.2013.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, SÉRGIO 

RODRIGUES PRATES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE VELASQUES AMARAL 

- OAB:13598, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - 

OAB:15.483-A/MT

 Vistos, etc.

 Diante da solicitação de desistência com consequente extinção da 

referida demanda, feita pelo Exequente (fl. 191).

 Intime-se o Executado através de seu patrono, para que se manifeste 

sobre a referida solicitação.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 724717 Nr: 20396-09.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

CARNES LTDA, FÁTIMA MARIA MARTINS DE QUEIRÓZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO C. N. 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 10.932-E, MARCOS ANTONIO A RIBEIRO - 

OAB:5.308-A / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito em razão 

da inexistência de bens penhoráveis, como delimita o § 2º do art. 921, do 

CPC, ficando o Credor desde já intimado para, em um ano, dar 

prosseguimento ao feito, independentemente de novo pronunciamento 

judicial.

 Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 107 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 751310 Nr: 3057-03.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L R COMÉRCIO DE SOM E ACESSÓRIOS LTDA 

ME, LIZAURA PEREIRA VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 
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RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito em razão 

da inexistência de bens penhoráveis, como delimita o § 2º do art. 921, do 

CPC, ficando o Credor desde já intimado para, em um ano, dar 

prosseguimento ao feito, independentemente de novo pronunciamento 

judicial.

 Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 107 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 909544 Nr: 36490-27.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILUCE BORGES DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE - 

OAB:103.587/OABSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, sem maiores delongas, e pelo mais que nos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido com o fim de:- Consolidar a posse e 

propriedade plena do veículo em favor do demandante, com fundamento 

no § 1º do artigo 3º do Decreto-lei 911/69; Fica facultada a venda pelo 

Autor do bem objeto da alienação fiduciária, na forma do art. 3º, § 5º, do 

Decreto-Lei nº 911/69, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do 

Decreto-Lei acima citado.- Extinguir o processo, com resolução de mérito, 

o que faço com fulcro assente no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno o demandado ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixo em 

10% do valor atualizado da causa, conforme determina o inciso § 2º do 

artigo 85 do Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, dê-se baixa 

nos registros cartorários, e, não sendo apresentado qualquer 

requerimento, arquivem-se os autos, com as formalidades de estilo. P. R. I. 

C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 912776 Nr: 38710-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDENA SOUZA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.922-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.178-A/MS, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DYNAIR ALVES DE SOUZA - 

OAB:4902

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido elencado na exordial, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do CPC, cumulada com Decreto Lei 

n. 911/69, declaro e consolido nas mãos do Autor o domínio e posse do 

bem móvel descrito na inicial, cuja apreensão liminar torno definitiva, 

facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do 

Decreto-Lei acima citado.CONDENO a Requerida EDENA SOUZA DE 

MORAES, ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído 

a causa na forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC, ficando, pois, suspensa 

a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Requerida, que 

somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, contados do 

trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no estado de 

hipossuficiência da Ré, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.No mais, 

promova a baixa do gravame que recai sobre o veículo indicado na inicial, 

tornando-o livre de qualquer embaraço.Preclusa a via recursal, dê-se 

baixa nos registros cartorários, e, não sendo apresentado qualquer 

requerimento, arquivem-se os autos, com as formalidades de 

estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1072800 Nr: 56541-25.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACINTHO AUGUSTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN JUNIOR - 

OAB:305.323/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias de suspensão, 

determino a intimação da parte Requerente para que no prazo de 10 (dez) 

dias, dê prosseguimento ao feito, pleiteando o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 939151 Nr: 54151-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURENÇO QUEIROZ DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo por 

Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão e ACOLHO 

as pretensões com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Novo 

Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, declarando rescindido 

o contrato e consolidando nas mãos do autor o domínio e posse do bem, 

cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo 

aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado. Oficie-se ao 

Detran comunicando que o autor está autorizado à transferência a 

terceiros que indicar e permaneçam nos autos os títulos a eles 

trazidos.Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, 

bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da 

ação.Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, cumpra-se a sentença e arquive-se.P. R. I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 12959 Nr: 2648-52.1997.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fiorença Medeiras Ltda, VILMAR FAÉ, LADIR 

FAÉ, LAURI FAÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, ELIZA ALESSANDRA QUEIROZ DE 

SOUZA - OAB:7979/MT, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - 

OAB:2.680/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA NAVES DIAS 

BARCHET - OAB:7213/MT, MARCELO BERTOLDO BARCHET - 

OAB:5665/MT

 Vistos etc.

Diante da restrição via Renajud sobre o veículo VW/GOL 1.0 City placa 

JZL 3011 2002/2003 (fls.18) de propriedade do Executado, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação dos referido bem.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação no 

prazo de quinze (15) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 392792 Nr: 28234-71.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR DIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Vistos.Havendo procuração com poderes para receber e dar quitação, de 

acordo com o artigo 450, da CNGC/MT – Foro Judicial, EXPEÇA-SE o alvará 

conforme pleiteado pelo credor CANOPUS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS S/C LTDA às fls. 174/175.Por outro lado, requer a parte 

credora a aplicação de medidas atípicas, como apreensão de CNH da 

parte devedora.Nesse diapasão, entendo que a aplicação de medida 

atípica ao devedor, com esteio no disposto no artigo 139, inciso IV, do 

CPC, é fugir da essência do processo executivo, para transformá-lo em 

processo punitivo, o que é vedado pela Constituição da República. Isto 

posto, INDEFIRO O PEDIDO DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS ATÍPICAS 

mencionadas.Sem prejuízo, intime-se a parte Executada para efetuar o 

pagamento do saldo remanescente pleiteado pela Exequente, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser requisitado bloqueio judicial.Decorrido o 

prazo sem manifestação, voltem-me conclusos para os procedimentos de 

penhora on line da quantia inadimplida.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1020596 Nr: 32197-77.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BONSUCESSO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO MONTENEGRO GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Havendo procuração com poderes para receber e dar quitação, de acordo 

com o artigo 450, da CNGC/MT – Foro Judicial, EXPEÇA-SE o alvará 

conforme pleiteado pelo credor BANCO SISTEMA S.A.

Sem prejuízo, intime-se a parte Executada para efetuar o pagamento do 

saldo remanescente pleiteado pela Exequente, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de ser requisitado bloqueio judicial.

Decorrido o prazo sem manifestação, voltem-me conclusos para os 

procedimentos de penhora on line da quantia inadimplida.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 266081 Nr: 23840-26.2006.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHAYANNE OLIVEIRA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:18071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte Autora deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito quando intimada, conforme certidão 

acostada às fls.140.

É o relatório.

 Decido.

A falta de interesse da parte Autora é notória. Diligenciou-se com êxito 

sua intimação (fls.139), mas não houve o atendimento da conclamação a 

promover o andamento do processo, mesmo constando expressamente, a 

advertência de que seu silêncio poderia culminar na extinção e 

arquivamento do processo.

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte Autora, julgo extinto 

o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no 

art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Havendo custas e despesas processuais, pela parte Autora.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 947649 Nr: 58933-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSEANE JULIANO GONCALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo por 

Resolução de Mérito a Ação, com fundamento no que dispõe o artigo 269-I 

do CPC e Acolho a Ação Monitória, em consequência, com fundamento no 

que dispõe o artigo 1102c § 3º do Código de Processo Civil, CONSTITUO 

de pleno direito, o título judicial, convertendo o mandado inicial em Mandado 

de Execução, tendo a dívida no valor de R$ 62.128,37 (sessenta e dois mil 

cento e vinte e oito reais e trinta e sete centavos) atualizados a partir da 

citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na 

forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do mesmo Diploma 

Legal.Condeno os Requeridos nas custas e despesas processuais, bem 

como nos honorários advocatícios que arbitro em 10%(dez por cento) do 

débito, a contar do ajuizamento da ação.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo. Após, intime-se a parte 

Requerida para pagar a condenação em quinze dias, sob pena de 

aplicação de multa de dez por cento do valor do débito e expedição de 

mandado de penhora e avaliação. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 337626 Nr: 8398-49.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE VILELA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO AMORIM DA COSTA - 

OAB:23486MT, VITOR LIMA DE ARRUDA - OAB:16.198/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos.

A parte Autora deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimada. Promovida intimação 

pessoal por carta, cujo “AR” foi juntado às fls. 104, para que promovesse 

o andamento do processo, inclusive com a advertência da potencial 

extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte.

É o relatório.

 Decido.

A falta de interesse do autor é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte Autora, julgo extinto 

o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no 

art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Havendo custas e despesas processuais, pela parte Autora.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 933157 Nr: 50999-60.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOC. OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEREMY SHING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo 

Procedente a Ação, com fundamento no que dispõe o artigo 269-I do CPC 

e Acolho a Ação Monitória, em consequência, com fundamento no que 

dispõe o artigo 1102c § 3º do Código de Processo Civil, CONSTITUO de 

pleno direito, o título judicial, convertendo o mandado inicial em Mandado de 

Execução, tendo a dívida no valor de R$ 32.021,24 (trinta e dois mil, vinte e 

um reais e vinte e quatro centavos) atualizados a partir da citação válida, 

pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista 

no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do mesmo Diploma Legal.Condeno os 

Requeridos nas custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários advocatícios que arbitro em 10%(dez por cento) do débito, a 

contar do ajuizamento da ação.Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo. Após, intime-se a parte Requerida 

para pagar a condenação em quinze dias, sob pena de aplicação de multa 

de dez por cento do valor do débito e expedição de mandado de penhora 

e avaliação. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 862115 Nr: 3364-83.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÔNICA APARECIDA MAIA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, JBB INTERMEDIAÇÃO DE 

NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GOMES SILVA FILHO - 

OAB:12.036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG, CARLA CRISTINA 

RIBEIRO - OAB:209844

 I. Compulsando os presentes autos verifico que o valor penhora foi de R$ 

32.828,81 (trinta e dois mil, oitocentos e vinte e oito reais e oitenta e um 

centavos) – fls. 166, menos do que o cálculo atualizado da dívida.

 II. Foi dado à parte Requerente o valor que lhe era devido de R$ 25.617,33 

(vinte e cinco mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e três centavos), 

encerrando a obrigação do Banco BMG S.A. para com ela.

III. No que tange ao valor a ser devolvido ao Banco BMG S.A., de R$ 

19.412,28 (dezenove mil, quatrocentos e doze reais e vinte e oito 

centavos) segundo a decisão de fls. 253, ele é incorreto, a decisão está 

equivocada, uma vez que não foi penhorado o valor excedente.

IV. Assim, a devolução de R$ 9.980,68 (nove mil, novecentos e oitenta 

reais e sessenta e oito centavos) ao Banco BMG S.A. pelo alvará de fls. 

257 foi exatamente o remanescente da penhora, motivo pelo que indefiro 

os pedidos de fls. 260 e 263.

V. Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 751101 Nr: 2848-34.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO SANTANA DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:OAB/SP 231.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS EDUARDO OLIVEIRA 

MIRANDA - OAB:10.394

 Vistos.

Considerando que já houve expedição de alvará referente aos valores 

depositados no presente feito (fls. 82), determino a intimação da parte 

Requerente para que no prazo de 10 (dez) dias pleiteie o que entender de 

direito. Caso decorra o prazo supracitado sem manifestação, retornem os 

autos ao arquivo.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 761523 Nr: 14002-49.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANA ALESSANDRA 

GONÇALVES DE QUEIRÓZ - OAB:14.843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 Vistos.

I. Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito se 

trata, agora, de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

II. Intime-se a parte devedora para pagar a quantia referente aos 

honorários advocatícios indicado pelo Credor a fls.141, no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do pagamento em 

tal interregno, importara na aplicação da multa e de honorários de 

advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do CPC, sem prejuízo da 

efetivação de penhora.

III. Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC.

IV. Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para que o 

Devedor, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525).

V. Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 773089 Nr: 26220-12.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOLFO MARITNS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PEREIRA PRADO - 

OAB:14.521/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Vistos.

 Considerando que a parte executada realizou o pagamento integral da 

condenação conforme comprovantes de fls. 283 e a parte credora 

concordou com o valor depositado, conforme petição acostada às fls.284, 

nos termos do art. 924, II do CPC, JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA.

Diante disso, EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento dos valores em 

favor do Credor, com transferência para a conta corrente conforme dados 

bancários informados às fls.284.

Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 801820 Nr: 8257-54.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI RODRIGUES DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE FREIRE ALVES - 

OAB:12952, MARCILENE PEREIRA DOS SANTOS - OAB:14.232

 Vistos.

Em análise aos autos, verifica-se a juntada de acordo extrajudicial às fls. 

229/230, o qual fora homologado às fls. 231.

Diante do exposto, havendo procuração com poderes para receber e dar 

quitação, de acordo com o item 2.13.3 da CNGC/MT – Foro Judicial, 
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EXPEÇA-SE o alvará conforme pleiteado pelo credor às fls. 248, nos 

termos do item 2.13.3.3 da CNGC.

ARQUIVE-SE o processo com as baixas necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 810675 Nr: 17169-40.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEMILSON PEREIRA PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SEMEAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PEREIRA PRADO - 

OAB:14.521/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAIDA BEATRIZ NUNES 

CARVALHO - OAB:96.864

 Vistos.

Havendo procuração com poderes para receber e dar quitação, de acordo 

com o artigo 450, da CNGC/MT – Foro Judicial, EXPEÇA-SE o alvará 

conforme pleiteado pelo credor EDEMILSON PEREIRA PRADO às fls. 219.

Sem prejuízo, intime-se a parte Executada para efetuar o pagamento do 

saldo remanescente pleiteado pela Exequente, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de ser requisitado bloqueio judicial.

Decorrido o prazo sem manifestação, voltem-me conclusos para os 

procedimentos de penhora on line da quantia inadimplida.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 815458 Nr: 21904-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE DE SOUZA COLETA COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:9.172-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Floes - 

OAB:9.708-A/MT

 Vistos.

Analisando os autos, constato que foi acostada às fls. 219/222 petição 

que não lhe per tence,  pois  refere-se ao Processo 

nº25367-37.2011.811.0041 – Código 729369.

Diante disso, determino o desentranhamento da petição de fls.219/222 e, 

via de consequência, sua juntada no processo correto.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 952194 Nr: 1074-61.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANIR BOMDESPACHO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do art. 4º, do Decreto Lei 911/1969, não havendo ato citatório 

nos autos, e ainda, reputando o contrato objeto da ação como título 

executivo, diante da não localização do Devedor ou do veículo sob 

garantida fiduciária, defiro o pedido do Credor para determinar que o 

presente feito seja processado como Execução.

 A Secretaria promova a conversão do feito, anotando-se seu 

processamento como processo executivo na capa dos autos e no Sistema 

Apolo.

 EXPEÇA-SE mandado executivo, citando-se a parte Executada para 

efetuar o pagamento apontado pelo Exequente em três (03) dias, a contar 

da citação, sob pena de penhora (CPC, art. 829).

 Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do CPC.

Inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255, do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça.

O Exequente fica desde já intimado a promover o recolhimento da guia de 

diligencia do oficial de justiça em cinco (05) dias, sob pena de extinção 

sem julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 738520 Nr: 35097-72.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAELSON JURANDIR BRIANTI, ENIR COELHO BRIANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO LUIS MORAIS DA SILVA 

- OAB:36427/PR, HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS SANTOS - 

OAB:31694/PR, KELLEN CRISTINA BOMBONATO SANTOS DE ARAÚJO 

- OAB:36.778, PÉRICLES LANDGRAF ARAÚJO DE OLIVEIRA - OAB:.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos.

 Considerando que a parte executada realizou o pagamento integral da 

condenação conforme comprovantes de fls. 550 e a parte credora 

concordou com o valor depositado, conforme petição acostada às fls. 

554, nos termos do art. 924, II do CPC, JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA.

Diante disso, EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento dos valores em 

favor do Credor conforme requerido às fls. 543 e 554.

Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1114329 Nr: 16429-77.2016.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BAPTISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770/MT, JOSE KROMINSKI - OAB:OAB/MT 10.896, LUCAS 

BERNARDINO - OAB:12.027/MT, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, STEFANY BRAYANE 

WOHLFAHRT DE PINHO - OAB:20.776

 Vistos.

 Considerando que a parte executada realizou o pagamento integral da 

condenação conforme comprovantes de fls. 339-verso e a parte credora 

concordou com o valor depositado, conforme petição acostada às fls. 

342, nos termos do art. 924, II do CPC, JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA.

Diante disso, EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento dos valores em 

favor do Credor, com transferência para a conta corrente conforme dados 

bancários informados às fls.342.

Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 714743 Nr: 9020-26.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO NILTON QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130/MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Vistos.

Cumpra-se a decisão exarada às fls. 146.

Havendo procuração com poderes para receber e dar quitação, de acordo 
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com o item 2.13.3 da CNGC/MT – Foro Judicial, EXPEÇAM-SE os alvarás 

conforme pleiteado pelas partes, nos termos do item 2.13.3.3 da CNGC.

ARQUIVE-SE o processo com as baixas necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 360834 Nr: 30833-17.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IOSIEL RANGEL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RHEANNI FÁTIMA SÊMPIO DE 

SOUZA - OAB:16207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos.

Compulsando os autos verifico que a Parte Autora aderiu ao acordo 

coletivo proposto pelo Supremo Tribunal Federal para recebimento dos 

expurgos inflacionários relativos ao Plano Verão. Outrossim, constatei que 

a instituição bancária Ré efetuou a transferência do valor devido, 

conforme comprovante, o que fora corroborado pela parte Autora às fls. 

103/104.

Sendo assim, homologo, por sentença, o acordo apresentado nos autos, 

para surtir seus efeitos legais e julgo por resolução de mérito a ação, com 

fulcro no artigo 487,III, “b” do CPC. Custas como acordado.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, arquive-se.

P. R. I.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 909654 Nr: 36581-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA, MARIA 

MADALENA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINZE - OAB:MT 16.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, raphael neves costa - OAB:12.411-A, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 Vistos.

 Considerando que a parte executada realizou o pagamento integral da 

condenação conforme comprovantes de fls. 156 e a parte credora 

concordou com o valor depositado, conforme petição acostada às fls. 

158/159, nos termos do art. 924, II do CPC, JULGO EXTINTO O 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Diante disso, EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento dos valores em 

favor do Credor, com transferência para a conta corrente conforme dados 

bancários informados às fls. 159.

Por fim, proceda-se ao desbloqueio do valor penhorado via BANCENJUD, 

ante o depósito do valor integral da obrigação.

 Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 950921 Nr: 306-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LÚCIA DE CARVALHO LIMA ME, ANA 

LUCIA DE CARVALHO, JOSE VOLNEI KESTRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo 

Procedente a Ação, com fundamento no que dispõe o artigo 269-I do CPC 

e Acolho a Ação Monitória, em consequência, com fundamento no que 

dispõe o artigo 1102c § 3º do Código de Processo Civil, CONSTITUO de 

pleno direito, o título judicial, convertendo o mandado inicial em Mandado de 

Execução, tendo a dívida no valor de R$ 62.511,63 (sessenta e dois mil, 

quinhentos e onze reais e sessenta e três centavos) atualizados a partir 

da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá 

na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do mesmo Diploma 

Legal.Condeno os Requeridos nas custas e despesas processuais, bem 

como nos honorários advocatícios que arbitro em 10%(dez por cento) do 

débito, a contar do ajuizamento da ação.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo. Após, intime-se a parte 

Requerida para pagar a condenação em quinze dias, sob pena de 

aplicação de multa de dez por cento do valor do débito e expedição de 

mandado de penhora e avaliação. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 25269 Nr: 5045-50.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CAUBI DINIZ JÚNIOR, RICARDO PADILHA 

DE BORDON NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA RIBEIRO GARCIA 

BERNARDES - OAB:5616/MT, CLARISSA MARIA DA COSTA OSCHOVE 

- OAB:6.325/MT, ELIZA ALESSANDRA QUEIROZ DE SOUZA - 

OAB:7.979, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2.680/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT, NANCY MARIA MACIEL FALAVIGNA - OAB:5617/MT, 

SEM NOME - OAB:4320/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que fora transferido o montante de R$ 

17.437,30 para a conta judicial nº 08001199117054 vinculada a este feito, 

referente a penhora no rosto dos autos nº 24105-91.2007.811.0041 – 

cód. 322768 (fls. 295/299).

 Desse modo, EXPEÇA ALVARÁ para levantamento da quantia depositada 

em favor da Credora, com transferência para a conta bancária indicada às 

fls. 301.

Em seguida, intimem-se as partes para apresentarem o cálculo atualizado 

referente ao débito remanescente no prazo de 10 (dez) dias.

 Intime-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008345-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO LUIZ DRESCH (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO FABRICIO DE SOUZA OAB - MT5480-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1008345-31.2020.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: CRISTIANO LUIZ DRESCH Vistos etc. 

Comprovada a purgação tempestiva da mora, REVOGO A LIMINAR de 

busca e apreensão deferida inicialmente. Expeça-se mandado de 

restituição com urgência, a ser cumprido no endereço indicado no id. 

30510231, ou junto ao próprio banco autor. Após, manifeste-se o autor em 

15 (quinze) dias, voltando-me em seguida concluso para sentença. Int. 

Cumpra-se. Cuiabá, 19 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

4ª Vara Especializada em Direito Bancário
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019636-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LESNA FONSECA VAZ OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LELIA FELIPE DOS SANTOS OAB - MT10473-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em que pese a inicial constar 

litisconsórcio passivo ( Banco Losano S/A e HSBC Finance Brasil), 

verifico que ambos possuem o mesmo nº de CNPJ desta feita impossibilita 

a inserção do mesmo como pólo passivo da presente demanda, feito tal 

deveria ser realizado pelo demandante no ato da distribuição, desta feita 

impulsiono os autos para intimar a parte autora por meio de seu patrono 

para indicar o CNPJ da parte requerida não cadastrada nos autos (HSBC 

Finance Brasil), NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, obedecida a suspensão 

de prazo imposto pela portaria 247/PRES TJMT, sob pena de desistência 

da mesma.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1061182-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELMIR SERGIO PORTOLAN OAB - RS23219 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX DE CAMARGO ROSA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Tendo em vista a não publicação da Decisão proferida nos 

autos até a presente data, promovo sua publicação_sendo que deverá ser 

obedecida a suspensão de prazos imposto pela portaria 247/PRES TJMT,_ 

cujo teor vem a seguir transcrito: Vistos etc. I – Defiro a emenda a inicial 

com o pagamento das custas de distribuição Id 27655040 – pág. 2. II – 

Indefiro a emenda a inicial, constante de Id 28578562, tendo em vista que a 

decisão junto ao Id 27653823 passou irrecorrida, intime-se novamente o 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra o item I da 

decisão supracitada, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. A comprovação da mora do requerido é requisito 

indispensável para a para propositura da ação de busca e apreensão. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1054362-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pela portaria 247/PRES 

TJMT, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º 

do NCPC

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032476-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENI CONCEICAO DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1032476-07.2019.8.11.0041. AUTOR(A): GENI CONCEICAO DOS REIS 

REU: BANCO BMG S.A Despacho Vistos etc. Especifiquem as partes, no 

prazo de 15 (quinze) dias, as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 19 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002132-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002132-09.2020.8.11.0041. EMBARGANTE: QUALYCARE SERVICOS DE 

SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA EMBARGADO: ITAU 

UNIBANCO S/A Despacho Vistos etc. Certifique a Secretaria acerca da 

tempestividade da Impugnação aos Embargos à Execução apresentada 

junto ao ID 29714852. Sendo tempestiva, manifeste-se o embargante 

sobre a Impugnação aos Embargos à Execução e documentos, no prazo 

legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 19 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013230-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

SILVIA SIMONE TESSARO OAB - PR26750 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON CELSO TEIXEIRA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1013230-88.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 19 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036827-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDENIL DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO NASCIMENTO GONCALVES DRUMOND OAB - MG62626 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1036827-57.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CLEIDENIL DOS SANTOS 

SILVA REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Despacho Vistos etc. 

Intime-se o Banco requerido para manifestar sobre a petição constante de 

ID 30145300, bem ainda, acerca do pedido de desistência da ação junto ao 

ID 25110316, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

concordância tácita, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, certifique o 

necessário e retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Servindo a 

publicação de decisão como intimação. AT/Cuiabá, 19 de março de 2020. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009258-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES OAB - SP234123 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO MIRANDA (REU)

LUIZ CARLOS MIRANDA (REU)

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009258-81.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A REU: DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A, 

LUIZ CARLOS MIRANDA, LUIZ ANTONIO MIRANDA Despacho Vistos etc. 

Diante dos argumentos expendidos pelo Banco requerente intimem-se os 

requeridos para manifestarem sobre a petição e documentos constante de 

ID’s 24991939 e 24992342, requerendo o que entenderem de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, certifique o necessário e retornem os autos 

conclusos. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 19 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012666-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS ANDRE CURVO DE CARVALHO TELES FIGUEIREDO (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1012666-12.2020.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Intime-se o requerente 

para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 19 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013707-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA DA CONCEICAO VIEIRA (EXECUTADO)

ISAIAS EVANGELISTA DOS SANTOS (EXECUTADO)

JAMILE KETHLYN SANTOS DA SILVA (EXECUTADO)

JOELSON PEREIRA SENA (EXECUTADO)

DANIELLY SANTOS DA SILVA (EXECUTADO)

EDSON FIDELIX DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1013707-82.2018.8.11.0041. Vistos etc. Considerando que os 

embargos à execução apensos (Feito nº 1047606-37.2019.8.11.0041) 

foram recebidos sem o efeito suspensivo, intime-se o exequente para dar 

andamento ao feito, manifestando acerca da certidão de Id 26402702, bem 

como, requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante 

determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena 

de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. M/Cuiabá, 19 de março de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009106-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL GALDINA BATISTA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1009106-62.2020.8.11.0041. Vistos etc. Tendo em vista que em 

busca ao site do TJ/MT (aba – guias arrecadadas), não constam como 

arrecadadas as guias acostadas aos autos junto ao Id 30452948, 

intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da 

inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 19 de março de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027706-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA FARIA GERALDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1027706-68.2019.8.11.0041. Vistos etc. Especifiquem as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que ainda pretendem 

produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, voltem-me os autos em 

conclusão. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 19 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1013282-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCINY MARCELLY GONCALVES BARROS DE LARA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1013282-84.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

somente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento 

das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção 

e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 19 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029391-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON FERNANDO COSTA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REU)

Cifracred (REU)

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO SILVA RAMOS OAB - RS54014 (ADVOGADO(A))

DYOGO RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - AM11920 (ADVOGADO(A))

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1029391-81.2017.8.11.0041. AUTOR(A): JEFFERSON FERNANDO COSTA 

NUNES REU: BANCO PAN, FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CIFRACRED Despacho Vistos etc. 

Especifiquem as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que 

ainda pretendem produzir, justificando-as. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 19 de março de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1137642 Nr: 26395-64.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEGORARO COMERCIO D P LTDA, REMI 

PEGORARO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, CRISTIANA 

VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I - Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto que 

este sistema destina-se às restrições judiciais de veículos e não à 

consulta de endereços.

II – Tendo em vista que a empresa requerida Pegoraro Comercio D P Ltda 

foi citada, consoante certidão de fl. 26, defiro a consulta dos dados 

cadastrais do requerido pelos Sistemas Infojud (Delegacia da Receita 

Federal), e Bacenjud, e para tanto, procedo à consulta:

 - Remi Pegoraro Junior - CPF nº 041.619.211-44.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031765-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SILVERIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS COSTA OAB - MT25530/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELSON GASPARINI JUNIOR OAB - SP116196 (ADVOGADO(A))

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE PASQUALI PARISE OAB - SP112409 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031765-02.2019.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Considerando a Portaria – Conjunta de n. 247, emitida pelo E. Tribunal de 

Justiça, datada de 16/03/2020, que dispõe sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), redesigno a 

audiência de conciliação anteriormente designada (02/04/2020), para o dia 

03/06/2020 às 14:00 horas. Intimem-se as partes, que, devem formalizar 

proposta de acordo e comparecer à audiência munidas das referidas 

propostas. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 18 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028823-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUDES ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1028823-94.2019.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Considerando a Portaria – Conjunta de n. 247, emitida pelo E. Tribunal de 

Justiça, datada de 16/03/2020, que dispõe sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), redesigno a 

audiência de conciliação anteriormente designada (02/04/2020), para o dia 

03/06/2020 às 14:30 horas. Intimem-se as partes, que, devem formalizar 

proposta de acordo e comparecer à audiência munidas das referidas 

propostas. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 18 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010533-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DO AMARAL FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010533-31.2019.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Considerando a Portaria – Conjunta de n. 247, emitida pelo E. Tribunal de 

Justiça, datada de 16/03/2020, que dispõe sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), redesigno a 

audiência de conciliação anteriormente designada (02/04/2020), para o dia 

03/06/2020 às 15:00 horas. Intimem-se as partes, que, devem formalizar 

proposta de acordo e comparecer à audiência munidas das referidas 

propostas. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 18 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1037315-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA MARIA HELIODORO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA OAB - MT23276/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

BANCO CITICARD S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1037315-75.2019.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Considerando a Portaria – Conjunta de n. 247, emitida pelo E. Tribunal de 

Justiça, datada de 16/03/2020, que dispõe sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), redesigno a 

audiência de conciliação anteriormente designada (02/04/2020), para o dia 

03/06/2020 às 15:30 horas. Intimem-se as partes, que, devem formalizar 

proposta de acordo e comparecer à audiência munidas das referidas 

propostas. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 18 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001528-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001528-48.2020.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Considerando a Portaria – Conjunta de n. 247, emitida pelo E. Tribunal de 

Justiça, datada de 16/03/2020, que dispõe sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), redesigno a 

audiência de conciliação anteriormente designada (15/04/2020), para o dia 

10/06/2020 às 14:00 horas. Intimem-se as partes, que, devem formalizar 

proposta de acordo e comparecer à audiência munidas das referidas 

propostas. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 18 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007053-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO ESTRELA 13 LTDA - ME (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIER SEBASTIAO DA SILVA OAB - MT4034/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007053-16.2017.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Considerando a Portaria – Conjunta de n. 247, emitida pelo E. Tribunal de 

Justiça, datada de 16/03/2020, que dispõe sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), redesigno a 

audiência de conciliação anteriormente designada (14/04/2020), para o dia 

04/06/2020 às 16:00 horas. Intimem-se as partes, que, devem formalizar 

proposta de acordo e comparecer à audiência munidas das referidas 

propostas. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 18 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1039817-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO TREVISAN EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA OAB - MT6576-O 

(ADVOGADO(A))

WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS OAB - MT14974-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

MT9456-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1039817-21.2018.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Considerando a Portaria – Conjunta de n. 247, emitida pelo E. Tribunal de 

Justiça, datada de 16/03/2020, que dispõe sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), redesigno a 

audiência de conciliação anteriormente designada (07/04/2020), para o dia 

03/06/2020 às 16:30 horas. Intimem-se as partes, que, devem formalizar 

proposta de acordo e comparecer à audiência munidas das referidas 

propostas. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 18 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007384-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LILYANE PEREIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES MAURO SILVA OAB - MT19857/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007384-27.2019.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. 
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Considerando a Portaria – Conjunta de n. 247, emitida pelo E. Tribunal de 

Justiça, datada de 16/03/2020, que dispõe sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), redesigno a 

audiência de conciliação anteriormente designada (07/04/2020), para o dia 

04/06/2020 às 14:00 horas. Intimem-se as partes, que, devem formalizar 

proposta de acordo e comparecer à audiência munidas das referidas 

propostas. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 18 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005328-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DE PAULA MAEHLER (REQUERENTE)

SILVERIO MAEHLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT10177 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1005328-55.2018.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Considerando a Portaria – Conjunta de n. 247, emitida pelo E. Tribunal de 

Justiça, datada de 16/03/2020, que dispõe sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), redesigno a 

audiência de conciliação anteriormente designada (07/04/2020), para o dia 

04/06/2020 às 14:30 horas. Intimem-se as partes, que, devem formalizar 

proposta de acordo e comparecer à audiência munidas das referidas 

propostas. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 18 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1035242-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAMIRO AUGUSTO DE FIGUEIREDO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1035242-04.2017.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Considerando a Portaria – Conjunta de n. 247, emitida pelo E. Tribunal de 

Justiça, datada de 16/03/2020, que dispõe sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), redesigno a 

audiência de conciliação anteriormente designada (14/04/2020), para o dia 

04/06/2020 às 15:00 horas. Intimem-se as partes, que, devem formalizar 

proposta de acordo e comparecer à audiência munidas das referidas 

propostas. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 18 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023669-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVIA CALZOLARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER OAB - MT0017905A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023669-95.2019.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Considerando a Portaria – Conjunta de n. 247, emitida pelo E. Tribunal de 

Justiça, datada de 16/03/2020, que dispõe sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), redesigno a 

audiência de conciliação anteriormente designada (14/04/2020), para o dia 

04/06/2020 às 15:30 horas. Intimem-se as partes, que, devem formalizar 

proposta de acordo e comparecer à audiência munidas das referidas 

propostas. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 18 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001362-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TADEU DE JESUS SOUZA PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001362-16.2020.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Considerando a Portaria – Conjunta de n. 247, emitida pelo E. Tribunal de 

Justiça, datada de 16/03/2020, que dispõe sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), redesigno a 

audiência de conciliação anteriormente designada (14/04/2020), para o dia 

04/06/2020 às 16:30 horas. Intimem-se as partes, que, devem formalizar 

proposta de acordo e comparecer à audiência munidas das referidas 

propostas. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 18 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044837-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEYZA KARLA COSTA RONDON (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1044837-56.2019.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Considerando a Portaria – Conjunta de n. 247, emitida pelo E. Tribunal de 

Justiça, datada de 16/03/2020, que dispõe sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), redesigno a 

audiência de conciliação anteriormente designada (15/04/2020), para o dia 

10/06/2020 às 14:30 horas. Intimem-se as partes, que, devem formalizar 

proposta de acordo e comparecer à audiência munidas das referidas 

propostas. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 18 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004399-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER CASTRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1004399-51.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Defiro a emenda a inicial de Id 29796226, retifique-se a secretaria o valor 

da causa junto ao Sistema PJE, devendo constar R$ 54.352,23 (cinquenta 

e quatro mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e três centavos). II - 

Defiro a emenda a inicial com o pagamento das custas iniciais de 

distribuição e diligência de Id’s 29796228 - pág. 2 e 29796229 - pág. 2. III - 

Defiro o pedido de Id 29796226 e concedo a dilação no prazo de 30 (trinta) 

dias, para o requerente comprovar a mora do requerido, sob pena de 

extinção da ação e arquivamento do feito, por se tratar de requisito para a 

propositura da presente demanda. Decorrido o prazo acima assinalado, 

certifique-se e retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 18 de março de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013051-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIARA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1013051-57.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Compulsando os autos verifico que apesar de não indicada à parcela pela 

qual a requerida se tornou inadimplente na inicial de Id 30485260 - pág. 2, 

constam em notificação de Id 30485271 - pág. 1 e planilha de Id 30485272 

as respectivas parcelas vencidas. Desta feita, constato erro material do 

requerente. II - Entretanto, a notificação de Id 30485271 - pág. 1, consta 

apenas informação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de 

entrega do objeto (Id 30485271 - pág. 2), porém, sem qualquer assinatura 

e sem o respectivo Aviso de Recebimento, e não certidão do cartório que 

possui fé pública, da entrega da notificação, devendo possuir a assinatura 

pessoal do recebedor, não restando comprovada assim, a mora da 

requerida. Ressalto que a constituição em mora da requerida (notificação 

– via postal, com aviso de recebimento, ou instrumento de protesto) é 

requisito indispensável para a concessão da liminar na ação de busca e 

apreensão. Diante disso, intime-se o requerente para trazer aos autos a 

competente notificação extrajudicial da requerida ou instrumento de 

protesto, comprovando sua mora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. III - Por 

conseguinte, intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de 

indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 18 de 

março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032651-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE MACHADO COLA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA ARAUJO FURTADO OAB - DF59400 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1032651-98.2019.8.11.0041. Vistos etc. I – 

Compulsando os autos verifico que as partes firmaram acordo, cujo 

término ocorrerá em 04/02/2022. II – Defiro o pedido junto ao Id 30071988, 

e suspendo o presente feito até o cumprimento da avença. III – 

Aguarde-se na Secretaria o cumprimento do acordo. Decorrido o referido 

prazo, intime-se o requerente pessoalmente (via Postal com AR), e seu 

patrono, via imprensa, para informar acerca do cumprimento do acordo, no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem os autos conclusos. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 18 de março de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000812-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRELA BIRNFELD (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000812-89.2018.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Considerando a Portaria – Conjunta de n. 247, emitida pelo E. Tribunal de 

Justiça, datada de 16/03/2020, que dispõe sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), redesigno a 

audiência de conciliação anteriormente designada (07/04/2020), para o dia 

03/06/2020 às 16:00 horas. Intimem-se as partes, que, devem formalizar 

proposta de acordo e comparecer à audiência munidas das referidas 

propostas. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 18 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009955-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUGENIO CARLOS DA SILVA MAZZINI (REU)

CAMILA CAROLINA DOS SANTOS MAZZINI (REU)

VERSATIL SOLUCAO EMPRESARIAL LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI OAB - MT14913-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1009955-05.2018.8.11.0041. Vistos etc. 

Tendo em vista a certidão de Id 24380473, bem como a consulta de 

endereço realizada junto ao sistema Infojud em despacho de Id 26661340, 

dando conta do mesmo endereço já constante nos autos, defiro o pedido 

de Id 27447497. Cite-se a requerida Camila Carolina dos Santos Mazzin 

por edital, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 

20 (vinte) dias. Tendo em vista que no momento não existem os sítios 

eletrônicos mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do 

edital de citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no 

parágrafo do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 18 de março de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016516-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

EDNEY MARTINS GUILHERME OAB - SP177167 (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO ABRIL PONTES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1016516-79.2017.8.11.0041. Vistos etc. I – 

Defiro a substituição do polo ativo da presente demanda, postulado na 

petição de Id 22675267 e 27729938, diante da cessão de crédito 

realizada, comprovada no Id 27729939, devendo passar a integrá-lo Omni 

Banco S/A, registrando-se a alteração no sistema PJE e na capa dos 

autos. II – Ademais, ante a manifestação do requerente de que as partes 

estão em tratativas de acordo de Id 22781406, suspendo o presente feito 

pelo prazo de 02 (dois) meses. Decorrido o referido prazo, intime-se o 

requerente, pessoalmente e via de seu patrono, para no prazo de 05 

(cinco) dias, promover ao andamento do feito, consoante determina o 

artigo 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena de 

extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 18 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038607-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA RODRIGUES DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1038607-32.2018.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Considerando a Portaria – Conjunta de n. 247, emitida pelo E. Tribunal de 

Justiça, datada de 16/03/2020, que dispõe sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), redesigno a 

audiência de instrução e julgamento anteriormente designada, para o dia 

10/06/2020 às 16:00 horas. Intimem-se as partes, inclusive para 

depoimento pessoal, seus patronos e testemunhas oportunamente 

arroladas. Diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil, 

que determinam a tentativa de terminar os litígios mediante concessões 

mútuas, consoante dispõe seu artigo 139, inciso V, se faz também 

possível conciliar na audiência instrutória. Desta forma, ante a 

possibilidade de solução amigável nos presentes autos, fica anotado que 

devem as partes formalizar proposta de acordo e comparecem à 

audiência munidas da mesma. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 18 de março de 2020. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015897-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIS COMERCIO DE ARTIGOS INTIMOS E ACESSORIOS LTDA. - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1015897-86.2016.8.11.0041. Vistos etc. I – 

Indefiro o pedido de Id 22674982 de devolução de prazo, uma vez que não 

há prazo a ser restituído. II – Antes de analisar o pedido de Id 27764012, 

intime-se o requerente para que traga aos autos documento hábil à 

comprovação da cessão de crédito informada junto ao Id 22674982, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Após, certifique-se e 

retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. Le/Cuiabá, 18 de março de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020594-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINEIA ZOZOMAZORE DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO GARCIA DA COSTA OAB - MT13791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020594-48.2019.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Considerando a Portaria – Conjunta de n. 247, emitida pelo E. Tribunal de 

Justiça, datada de 16/03/2020, que dispõe sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), redesigno a 

audiência de conciliação anteriormente designada (28/04/2020), para o dia 

10/06/2020 às 15:30 horas. Intimem-se as partes, que, devem formalizar 

proposta de acordo e comparecer à audiência munidas das referidas 

propostas. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 18 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1041879-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO LUIS ALVES SOUZA (EXECUTADO)

QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247-O (ADVOGADO(A))

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1041879-97.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO 

DOMICILIAR LTDA, ADRIANO LUIS ALVES SOUZA Decisão Interlocutória 

Vistos etc. Compulsando os autos constato que ainda não houve a citação 

de todos os executados, logo, para que seja analisado o pedido de 

constrição de bens junto ao ID 27175961, deve o exequente providenciar 

a angularização processual com a citação do executado Adriano Luís 
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Alves Souza. Assim, intime-se a parte autora para dar andamento ao feito, 

promovendo a citação do executado Adriano Luís Alves Souza, no prazo 

de 05 (cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 19 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013112-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS NEVES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1013112-15.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Compulsando os autos verifico que o endereço postado na notificação de 

Id 30501046, é distinto do informado na exordial constante de Id 30501041 

- pág. 1, sendo assim não restou comprovada a mora do requerido. A 

notificação (via postal, com aviso de recebimento) é requisito 

indispensável para a concessão da liminar na ação de busca e 

apreensão. Diante disso, intime-se, o requerente para trazer aos autos a 

competente notificação extrajudicial do requerido ou instrumento de 

protesto no endereço descrito na inicial de Id 30501041 - pág. 1, 

comprovando sua mora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. II - Intime-se o 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos cópia do 

Contrato com cláusula de Alienação Fiduciária referente ao veículo 

descrito na inicial de Id 30501041 - pág. 2, no prazo de 15 (quinze) dias, 

devidamente assinado pelo requerido quando da contemplação do 

consórcio, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento. 

III - Por conseguinte, intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de 

indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 19 de 

março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013140-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO MIRANDA LUCIANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1013140-80.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Analisando os autos verifico que na notificação de Id 30504110 - pág. 1, 

consta apenas informação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

de entrega do objeto (Id 30504110 - pág. 2/4), porém, sem qualquer 

assinatura e sem o respectivo Aviso de Recebimento, e não certidão do 

cartório que possui fé pública, da entrega da notificação, devendo possuir 

a assinatura pessoal do recebedor, não restando comprovada assim, a 

mora do requerido. Ressalto que a constituição em mora do requerido 

(notificação – via postal, com aviso de recebimento, ou instrumento de 

protesto) é requisito indispensável para a concessão da liminar na ação 

de busca e apreensão. Diante disso, intime-se o requerente para trazer 

aos autos a competente notificação extrajudicial do requerido ou 

instrumento de protesto, comprovando sua mora, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do 

feito. II - Por conseguinte, intime-se o requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob 

pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 19 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004927-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS FERNANDO SANCHES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1004927-85.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Tendo em vista que em nova busca ao site do TJ/MT (aba - guias 

arrecadadas), não constam como arrecadadas as guias acostadas aos 

autos junto ao Id 29677307, intime-se o requerente novamente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumprir com o determinado no item II da decisão 

de Id 28924785, comprovando o recolhimento das custas e taxas judiciais, 

sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. II - 

Indefiro o pedido de Id 29677303, tendo em vista que a decisão de Id 

28924785 restou irrecorrida. Assim, intime-se o requerente para cumprir 

com o determinado no item I da decisão de Id 28924785, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 19 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012768-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1012768-34.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Walter 

Rodrigues da Silva ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos 

Morais com Pedido de Tutela Antecipada em face de Banco BMG S/A. 

Afirma o requerente que é servidor público aposentado, em 2013 realizou 

junto ao requerido empréstimo consignado, entretanto, percebeu que os 

descontos não encerravam nunca, que os valores estavam aumentando e 

sendo descontado de seu holerite com a denominação cartão de crédito. 

Que entrou em contato com o requerido para saber se não havia 

encerrado o contrato e o motivo de ser denominado cartão de crédito, 

porém, não prestou qualquer informação ao requerente. Que abriu uma 

reclamação junto ao Procon/MT na tentativa de solucionar a questão 

amigavelmente, quando teve conhecimento de que se tratava de um 

contrato de cartão de crédito, lhe sendo disponibilizadas as quantias via 

saques/TED em sua conta corrente, e que o requerente havia realizado 

saques de 2013 a 2016, constando ainda débito em aberto. Aduz que não 

contratou cartão de crédito e sim empréstimo consignado em folha de 

pagamento. Assim, requer a concessão de tutela antecipada para 

determinar a suspensão dos descontos na folha de pagamento do 

requerente, no tocante ao cartão de crédito, que não seja negativado seu 

nome, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a inversão do 

ônus da prova. É o relatório. Fundamento e Decido. Em relação ao pedido 

de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento uníssono do Superior 

Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

que é suficiente a mera afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, 

defiro o pedido de gratuidade da justiça. No tocante à aplicação do Código 
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de Defesa do Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na 

jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, 

nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, inverto o ônus probatório nos 

termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, importante ressaltar que, não se 

deve confundir a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus 

financeiro de adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei 

atribui a uma das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), 

certamente não está determinando que, além desse ônus processual 

próprio, a parte contrária fique obrigada também a suportar as despesas 

de realização da prova requerida pela parte adversa. Pois, se a parte 

requer a produção da prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE 

HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS 

PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão do ônus da prova, no sistema do 

Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de custear as 

despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as consequências 

decorrentes de sua não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus 

da prova e da assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe 

que seja beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT 2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). Pugna o requerente, em sede de antecipação de tutela, a 

suspensão dos descontos em sua folha de pagamento referente ao 

cartão de crédito e que não seja negativado seu nome. Temos que, para a 

exclusão dos cadastros de crédito, conforme entendimento já pacificado 

no STJ, a verossimilhança das alegações somente se materializa quando 

existe expressa contestação do saldo devedor fundada em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ e que o valor verossímil da dívida seja 

imediatamente consignado em juízo, o que não é o caso dos autos. Assim, 

quanto ao pedido de suspensão dos descontos em folha de pagamento, 

referentes ao empréstimo consignado/cartão de crédito, tenho que 

referida prática não é obrigatória, mas decorrente do pacto firmado pelas 

partes, em que o requerente autoriza os débitos. Desta forma, ante a não 

coercitividade dos descontos, incabível o seu cancelamento. É cediço que 

o pagamento do cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do 

vencimento da fatura, ou parceladamente quando a administradora do 

cartão estipula um valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao 

saldo remanescente, o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte 

excedente do mínimo, porém, no pagamento do saldo incidirão juros 

conforme já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, que até editou a 

Súmula 282 sobre a matéria, afirmando que as empresas administradoras 

de cartão de crédito são equiparadas as instituições financeiras e a elas 

se aplicam o mesmo regramento quanto aos juros. “As empresas 

administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por 

isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações 

da Lei de Usura.” Ainda não merece prosperar tal pretensão visto que a 

simples propositura de ação revisional não elide a mora do devedor, 

conforme preceitua a Súmula n. 380 STJ: "A simples propositura da ação 

de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor." Por 

todo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, consoante artigo 

300 do CPC. Cite-se o requerido para, querendo, contestar o feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado as advertências dos 

arts. 341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. Proceda a Secretaria 

à anotação de prioridade de tramitação, consoante estabelece a Lei 

12.008/2009. Intimem-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 19 de março de 2020. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em 

Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1062056-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE MARTINS LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1062056-82.2019.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Indefiro o pedido de emenda de Id 29584047, tendo em vista que a decisão 

de Id 28928419 restou irrecorrida. II - Intime-se o requerente para cumprir 

com o determinado no item III da decisão de Id 28928419, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 19 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004502-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JBS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A J DUARTE & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1004502-58.2020.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Observo que a 

presente demanda decorre de relação subjacente não adstrita à relação 

tipicamente bancária. Entrementes, com o provimento n.º 004/2008 do 

Conselho da Magistratura este Juízo passou a ter competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independente do polo processual que 

ocupem. Nessa linha de intelecção, dispõe inciso I, artigo 1º, do 

supracitado provimento, senão vejamos: Art. 1º. Atribuir, com fundamento 

nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da 

Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova 

competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de 

Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I – as 

Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. Ademais, NÃO consta em quaisquer dos polos da 

presente ação uma instituição financeira. Nesse diapasão, tenho que, em 

se tratando esta ação de execução de título extrajudicial proposta por JBS 

S/A em face de Duarte e Cia Ltda, APENAS de responsabilidade civil, cujo 

objeto da lide não atende às especificações da competência desta vara, a 

declaração de incompetência e a determinação de redistribuição é medida 

que se impõe. Neste sentido temos os julgados de conflitos negativos de 

competência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – NEGATIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – 

DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA BANCÁRIA – 

DECISÃO MONOCRÁTICA – POSSIBILIDADE – CONFLITO CONHECIDO E 

PROVIDO. 1. A simples colocação da instituição financeira no polo passivo 

da lide não estabelece, por si só, a competência da Vara Especializada em 

Direito Bancário. 2. Há necessidade, ainda que se discuta a negativa 

efetivação de contrato, que a parte também formule pedido de natureza 

bancária. 3. Incidência do art. 1º, I, § 2º, do Provimento 004/2008. 

(PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 32497/2015 - CLASSE CNJ - 221 – 

COMARCA CAPITAL - Data de Julgamento: 06-04-2015 - EXMO. SR. DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) “PROCESSO CIVIL – CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE 

CARTÃO DE CRÉDITO – ARTIGO 1º, I, §1º, DO PROVIMENTO Nº. 

004/2008/CM – VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – 

COMPETÊNCIA – PEDIDO IMPROCEDENTE. A definição da competência das 

Varas Especializadas em Direito Bancário faz-se, de modo expresso, pela 

indicação da matéria que lhe cabe e não pela atividade econômica das 

partes.” TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 83921/2009 - CLASSE CNJ - 
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221 – COMARCA CAPITAL - Data de Julgamento: 02-9-2010 EXMO. SR. 

DES. MÁRCIO VIDAL) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - PROVIMENTO Nº 

004/2008/CM - VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – AÇÃO 

REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO - DIREITO DE NATUREZA 

NITIDAMENTE FINANCEIRA - CONFLITO PROCEDENTE. A competência das 

varas especializadas de direito bancário se mede pela especialidade da 

matéria e não pela atividade econômica das partes.” (PRIMEIRA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA Nº 110200/2009 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA 

CAPITAL - Data de Julgamento: 11-6-2010 - EXMO. SR. DES. ORLANDO DE 

ALMEIDA PERRI) Isso posto, reconheço e declaro a incompetência deste 

Juízo para continuar processando esta demanda, em relação ao polo 

passivo, que se visa constituir, devendo ser estes autos remetidos ao 

cartório distribuidor para que seja realizada a redistribuição do mesmo ao 

Juízo Cível competente. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. A/Cuiabá, 19 

de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025687-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE CATARINA DA SILVA 00565165178 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1025687-26.2018.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – 

Certifique a Secretaria acerca do decurso de prazo da decisão de Id 

26307412. II – Considerando a inércia do banco executado, aliado ao 

contexto processual estão os comandos dos artigos 835, inciso I, §1º e 

836, §1º, do Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro como 

primeira opção para fins de penhora para garantir a execução. Ante as 

disposições do Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o 

pedido de penhora online constante da petição de Id 28609183 da 

exequente e, para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, 

pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o 

montante do débito atualizado, R$ 106.932,29 (cento e seis mil novecentos 

e trinta e dois reais e vinte e nove centavos), que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes ao executado: Banco 

GMAC S/A – CNPJ nº 59.274/605/0001-13, e, consequentemente, 

formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante desta decisão, 

excluídas as reservas mantidas pelo Banco Central, com fundamento na 

Súmula nº 328 do STJ, in verbis: “Na execução contra instituição 

financeira, é penhorável o numerário disponível, excluídas as reservas 

bancárias mantidas pelo Banco Central.” Existindo saldo razoável para a 

garantia do juízo, proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a 

Conta Única do TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 

001/2007 emitida pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do Provimento n. 

04/2007 – CGJ, constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio 

emitido pelo sistema BacenJud. Intime-se o banco executado, dando-lhe 

ciência da penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 

854 do Código de Processo Civil. Caso o valor bloqueado seja irrisório, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais. Não efetuado 

bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta 

negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

10 (dez) dias. III – Em seguida, certifique-se o decurso de prazo da 

intimação desta decisão. Intime-se. Cumpra-se, servindo a publicação 

desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 06 de março de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1058995-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE HEINECK KRAPF OAB - RS89096 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA CRISTINA DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1058995-19.2019.8.11.0041. Vistos e etc. 1. 

Defiro a emenda a inicial com o pagamento das custas iniciais de 

distribuição de Id 27283951 - pág. 1. 2. De acordo com o constante na 

decisão junto Id 30504135 do Agravo de Instrumento de n. 

1006693-05.2020.8.11.0000, defiro liminarmente o pedido, por entender 

suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, 

consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à inicial 

e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do veículo MARCA 

VOLKSWAGEN, MODELO POLO MPI, CHASSI 9BWAG5BZXKP553943, 

PLACA QCH-2869, RENAVAM 01178906059, COR BRANCA, ANO 18/19, 

depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, 

sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação 

de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado 

sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto 

da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos 

tributários ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, 

cite-se a parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) 

dias contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme 

a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça junto ao Id 27283954 - pág. 1, para o devido cumprimento de 

mandado. 6. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar força 

policial. 7. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

Le/Cuiabá, 19 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012643-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE MARTINS DE ALMEIDA 01520380194 (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

DAIANE MARTINS DE ALMEIDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA OAB - MT24764/O (ADVOGADO(A))

EDILEIA DE OLIVEIRA ALVARENGA OAB - MT0011297A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1012463-66.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Daiane 

Martins de Almeida ingressou com Ação de Revisão Contratual c/c Pedido 

de Liminar e Danos Morais por Vício de Informação em face de Banco Itaú 

Unibanco S/A. Afirma a requerente que buscou um empréstimo na quantia 

de R$ 25.000,00, mas que seu gerente informou que se realizasse 02 

empréstimos no valor de R$ 80.000,00 os juros seriam menores. Que, 

quando do recebimento dos valores, procurou o requerido para restituir a 

quantia a maior e o fez, entretanto, foi informada de que seriam 

descontadas tais quantias das parcelas vincendas, as últimas, como 

abatimento, tendo que arcar com os pagamentos das parcelas. Assevera 

ainda que há incidência indevida nos contratos de cobrança de seguros. 

Assim, em sede de tutela antecipada, requer a consignação em juízo das 
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parcelas no valor de R$ 1.034,13, a suspensão dos descontos em sua 

conta corrente, a inversão do ônus da prova e a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Fundamento e Decido. Em 

relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, defiro o pedido de gratuidade da justiça. No 

tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do 

entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto 

aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, 

inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, 

importante ressaltar que não se deve confundir a inversão do ônus da 

prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos 

processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova 

(ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, além 

desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a 

suportar as despesas de realização da prova requerida pela parte 

adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus de 

produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. 

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1. "A simples inversão 

do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não 

gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a 

parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção.(...) O 

deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo 

princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o 

que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova 

pericial nos termos da Lei nº 1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. 

Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª 

Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT 

/2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki). Em sede de antecipação 

de tutela, pugna a requerente seja autorizada a consignação em juízo das 

parcelas no valor de R$ 1.034,13 e que sejam suspensos os descontos 

em sua conta corrente. Entretanto, analisar os pedidos de alteração dos 

valores cobrados no contrato, dos juros, taxas e encargos a serem 

aplicados seria adentrar as questões de mérito, incabível neste momento. 

Ainda, a própria requerente confirma a realização dos contratos. Temos 

ainda que, para a exclusão ou que o requerido abstenha de incluir o nome 

da requerente nos cadastros de crédito, conforme entendimento já 

pacificado no STJ, a verossimilhança das alegações somente se 

materializa quando existe expressa contestação do saldo devedor 

fundada em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e que o valor 

verossímil da dívida seja imediatamente consignado em juízo, o que não é o 

caso dos autos. Além disso, do teor da Súmula n. 596 do STF, extrai-se 

que, quanto às taxas de juros e outros encargos cobrados, as instituições 

financeiras não se sujeitam às limitações impostas pela Lei de Usura 

(Decreto nº 22.626/33). Por isso, entendo que os juros remuneratórios não 

podem ser limitados ao percentual de 12% ao ano. No tocante à 

capitalização de juros o Superior Tribunal de Justiça, atualmente, 

considera que, para a cobrança da capitalização mensal dos juros, faz-se 

necessária a presença, cumulativa, dos seguintes requisitos: a) legislação 

específica possibilitando a pactuação, como nos contratos bancários 

posteriores a 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada pela MP n. 

2.170-36/2001), em vigência em face do art. 2º da Emenda Constitucional 

n. 32/2001[1]; e b) expressa previsão contratual quanto à periodicidade. 

Desse modo, a simples alegação de que há encargos abusivos, não tem o 

condão de levar a presunção de que são efetivamente desproporcional. 

Também, é inviável, apenas com base nas provas documentais 

produzidas pela requerente, presumir que os encargos pactuados são 

excessivos. Ademais, pelo que consta do art. 330, §§ 2º e 3º do CPC, 

deve ser paga a quantia incontroversa diretamente ao requerido, 

conforme segue: “Art. 330 - (...) § 2º Nas ações que tenham por objeto a 

revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de 

alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na 

petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende 

controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. § 3º Na 

hipótese do § 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no 

tempo e modo contratados.” Por todo exposto, indefiro, por ora, a 

antecipação da tutela, consoante artigo 300 do CPC. Nada obsta, 

entretanto, que a parte autora consigne em juízo o valor que entende 

devido, uma vez que não há qualquer vedação legal ao referido depósito, 

mas tal depósito não terá efeito liberatório, tampouco servirá para deferir a 

tutela requerida. Diante disso, defiro o pedido de consignação do valor que 

entende devido, que deverá ser depositado na conta única mediante 

expedição de guia mensal junto ao site da referida conta única 

(http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/login.jsp) até o quinto dia útil após a 

data aprazada para o vencimento da parcela. Cite-se o requerido para, 

querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no 

mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cite-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 19 de março de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancário [1] AgRg no REsp nº 1052298/MS, Rel. 

Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 4ª Turma, DJe 1/3/2010.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012751-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIOZAN NASCIMENTO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Heber Aziz Saber OAB - MT9825-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1012751-95.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Mariozan 

Nascimento Silva ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos 

Morais com Pedido de Tutela Antecipada em face de Banco BMG S/A. 

Afirma o requerente que é servidor público, em 2011 realizou junto ao 

requerido empréstimo consignado, entretanto, percebeu que os descontos 

não encerravam nunca, que os valores estavam aumentando e sendo 

descontado de seu holerite com a denominação cartão de crédito. Que 

entrou em contato com o requerido para saber se não havia encerrado o 

contrato e o motivo de ser denominado cartão de crédito, porém, não 

prestou qualquer informação ao requerente. Que abriu uma reclamação 

junto ao Procon/MT, em 19/02/2020, na tentativa de solucionar a questão 

amigavelmente, quando teve conhecimento de que se tratava de um 

contrato de cartão de crédito, lhe sendo disponibilizadas as quantias via 

saques/TED em sua conta corrente, e que o requerente havia realizado 

saques no referido cartão, constando ainda débito em aberto. Aduz que 

não contratou cartão de crédito e sim empréstimo consignado em folha de 

pagamento. Assim, requer a concessão de tutela antecipada para 

determinar a suspensão dos descontos na folha de pagamento do 

requerente, no tocante ao cartão de crédito, que não seja negativado seu 

nome, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a inversão do 

ônus da prova. É o relatório. Fundamento e Decido. Em relação ao pedido 

de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento uníssono do Superior 

Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

que é suficiente a mera afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, 

defiro o pedido de gratuidade da justiça. No tocante à aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na 

jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, 

nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, inverto o ônus probatório nos 

termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, importante ressaltar que, não se 

deve confundir a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus 

financeiro de adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei 

atribui a uma das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), 

certamente não está determinando que, além desse ônus processual 

próprio, a parte contrária fique obrigada também a suportar as despesas 

de realização da prova requerida pela parte adversa. Pois, se a parte 

requer a produção da prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE 

HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS 

PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão do ônus da prova, no sistema do 

Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de custear as 

despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as consequências 

decorrentes de sua não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus 
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da prova e da assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe 

que seja beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT 2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). Pugna o requerente, em sede de antecipação de tutela, a 

suspensão dos descontos em sua folha de pagamento referente ao 

cartão de crédito e que não seja negativado seu nome. Temos que, para a 

exclusão dos cadastros de crédito, conforme entendimento já pacificado 

no STJ, a verossimilhança das alegações somente se materializa quando 

existe expressa contestação do saldo devedor fundada em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ e que o valor verossímil da dívida seja 

imediatamente consignado em juízo, o que não é o caso dos autos. Assim, 

quanto ao pedido de suspensão dos descontos em folha de pagamento, 

referentes ao empréstimo consignado/cartão de crédito, tenho que 

referida prática não é obrigatória, mas decorrente do pacto firmado pelas 

partes, em que o requerente autoriza os débitos. Desta forma, ante a não 

coercitividade dos descontos, incabível o seu cancelamento. É cediço que 

o pagamento do cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do 

vencimento da fatura, ou parceladamente quando a administradora do 

cartão estipula um valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao 

saldo remanescente, o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte 

excedente do mínimo, porém, no pagamento do saldo incidirão juros 

conforme já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, que até editou a 

Súmula 282 sobre a matéria, afirmando que as empresas administradoras 

de cartão de crédito são equiparadas as instituições financeiras e a elas 

se aplicam o mesmo regramento quanto aos juros. “As empresas 

administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por 

isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações 

da Lei de Usura.” Ainda não merece prosperar tal pretensão visto que a 

simples propositura de ação revisional não elide a mora do devedor, 

conforme preceitua a Súmula n. 380 STJ: "A simples propositura da ação 

de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor." Por 

todo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, consoante artigo 

300 do CPC. Cite-se o requerido para, querendo, contestar o feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado as advertências dos 

arts. 341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se. A/Cuiabá, 19 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1022632-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM (AUTOR(A))

NAIR ALVES DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS OAB - MT16694-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1022632-33.2019.8.11.0041. Vistos etc. 

Ante o pedido expresso dos autores, constante da petição de Id 

21728241, bem ainda, as particularidades do caso e tendo em vista as 

inovações trazidas pelo Código de Processo Civil, que determinam a 

tentativa de terminar os litígios mediante concessões mútuas, consoante 

dispõe seu artigo 139, inciso V, designo audiência de conciliação, para o 

dia 17/06/2020 às 14:30 horas, para tentativa de composição nos 

presentes autos. Determino ao banco requerido, que verifique atentamente 

as particularidades do caso e compareça a esta audiência devidamente 

munido de proposta para solução amigável. Devem também os 

requerentes comparecerem à audiência munido de proposta para solução 

amigável. Após, voltem-me os autos em conclusão, obedecendo o critério 

de ordem cronológica dos processos da Secretaria, conforme determina o 

artigo 12 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 19 de março de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026041-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JIMI JIM LOUNGE LTDA - ME (EXECUTADO)

OTAVIO SUBTIL MAGALHAES FREIRE (EXECUTADO)

CAMILA CORREA DA SILVA CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1026041-17.2019.8.11.0041. Vistos etc. 

Compulsando os autos vejo que as partes firmaram acordo, devidamente 

acostado junto ao Id nº 30223523, indicando que o ajuste será pago em 11 

parcelas mensais. Observa-se, que as partes pedem a homologação do 

acordo e, ao mesmo tempo, a suspensão do processo até que se dê 

integral cumprimento do ajuste. No entanto, verifica-se a existência de 

incompatibilidades entre os pedidos de homologação com base no artigo 

487 e o pedido de suspensão do processo, uma vez que as causas 

contidas no artigo 487 do CPC, por si só, já são causas extintivas, na 

medida em que o mencionado artigo refere-se à resolução do mérito. 

Desta feita, defiro apenas o pedido de suspensão da ação, conforme 

requerido na petição de Id nº 30223523 - pág. 6. Suspendo o feito até 

26/01/2021, data para pagamento da última parcela do acordo. Decorrido o 

prazo, portanto, em janeiro/2021, intimem-se as partes para informar 

quanto ao cumprimento integral do acordo, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 19 de março de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009604-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN GOMES DOS SANTOS (EXECUTADO)

JEAN GOMES DOS SANTOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1009604-66.2017.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Ante a manifestação do exequente de Id 25997023 - pág. 1 quanto à 

desistência das restrições veiculares de transferência efetuadas via 

Sistema Renajud, proceda-se a baixa dos veículos de Id 17615568. II - 

Indefiro o pedido do exequente vindo ao Id 25997023 - pág. 6, no tocante à 

apreensão da CNH – Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte, 

bem como, os bloqueios dos cartões de crédito dos executados, por falta 

de amparo legal. Com efeito, o objetivo específico da execução é realizar 

atos necessários à satisfação do direito do credor, obrigando o devedor a 

adimplir a obrigação. III - Intime-se o exequente para que se manifeste e dê 

andamento ao feito, requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 19 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016208-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO FELIPI MACIEL FERREIRA 00915030195 (REU)

DIEGO FELIPI MACIEL FERREIRA (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016208-72.2019.8.11.0041. AUTOR(A): COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO 

E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS REU: DIEGO FELIPI 

MACIEL FERREIRA 00915030195, DIEGO FELIPI MACIEL FERREIRA Decisão 

Interlocutória Vistos etc. Compulsando os autos verifico que foi realizada a 

citação pessoal via mandado judicial da empresa requerido, Diego Felipi 

Maciel Ferreira 00915030195 em nome do representante Diego Felipi 

Ferreira, junto ao ID 22855167, motivo pelo qual, dou por citado a pessoa 

física do requerido Diego Felipi Ferreira, tendo em vista que foi recebida a 

citação da empresa pelo próprio, contendo ainda os requisitos 

necessários do art. 250 do Código de Processo Civil. Diante disso, 

certifique a Secretária o decurso de prazo para apresentação de defesa. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 19 de 

março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029470-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO TRAJANO LOPES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1029470-60.2017.8.11.0041. Vistos etc. Cooperativa de Crédito 

de Livre Admissão União e Negócios – SICOOB INTEGRAÇÃO pessoa 

jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº 08.742.188/0001-55, 

devidamente qualificado e representado, ajuizou a presente ação monitória 

em desfavor do Raimundo Trajano Lopes, brasileiro, administrador, inscrito 

no CPF sob nº 651.440.901-68, igualmente qualificado e representado, 

com as alegações e fundamentos que seguem. Aduziu que celebrou 

contrato de abertura de crédito com a parte contrária, concedendo-lhe 

limite de crédito (cheque especial) no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), 

data de emissão 18/0 3/201 6, contrato nº 2982, bem como celebrou 

proposta de adesão – Sicoobcard Mastercard Clássico - (cartão de 

crédito), contrato nº 7030 - 3, concedendo -lhe limite de crédito no valor de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), na data de 17/03/2016. Que o requerido 

utilizou o limite do cheque especial, bem como utilizou o limite do cartão de 

crédito e deixou de cobrir o saldo devedor, restando inadimplente. Que o 

requerido é devedor de R$ 3.886,59 (três mil e oitocentos e oitenta e seis 

reais e cinquenta e nove centavos). Cheque especial no valor de R$ 

2.144,44 (dois mil e cento e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro 

centavos) e cartão de crédito no valor de R$ 1.742,15 (um mil e 

setecentos e quarenta dois reais e quinze centavos. Que apesar das 

diversas tentativas do autor em obter o adimplemento do saldo devedor, 

não houve êxito, resultando na necessidade da propositura da presente 

demanda para saldar o débito gerado. Postulou pela expedição de 

mandado de pagamento, na forma da previsão contida no artigo 700 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Pediu a constituição em pleno 

direito do débito aqui questionado, convertendo-se em título executivo, no 

caso de não oposição ou rejeição dos embargos, eventualmente 

propostos. Deu o valor à causa de R$ 3.886,59 (três mil e oitocentos e 

oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos). Com a inicial acostou 

documentos. Pela decisão de Id 10947048 determinou o Juízo a citação do 

devedor para pagamento ou para opor embargos sob pena do documento 

do crédito que instrui o pedido converter-se em título executivo judicial. 

Devidamente citado, o requerido compareceu aos autos apresentando 

embargos à ação monitória, Id 13171661. Em sua defesa alegou 

preliminarmente a carência da ação por ilegitimidade ativa, aduzindo que a 

embargada é parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda. 

Adentrando ao mérito pediu pela concessão dos benefícios da assistência 

judiciaria gratuita, alegando hipossuficiência. Argumentou a ausência de 

documentos legítimos e de memória de cálculo, pedindo ao final pela 

improcedência da ação e condenação do banco às verbas de 

sucumbência. Devidamente intimado, o banco a manifestar acerca dos 

embargos monitórios, este compareceu na petição de Id 15763039, 

impugnando os embargos monitórios. Intimadas as partes a especificarem 

as provas que ainda pretendiam produzir, decisão de Id 19202681, ambos 

permaneceram silentes. Intimadas as partes a manifestarem possibilidade 

de realização de acordo, a fim de designar audiência de conciliação, 

consoante decisão de Id 24236772, ambos permaneceram silentes. 

Vieram-me os autos conclusos para julgamento. É o relatório. Fundamento 

e Decido. Trata-se de ação monitória movida por Cooperativa de Crédito de 

Livre Admissão União e Negócios – SICOOB INTEGRAÇÃO em desfavor 

do Raimundo Trajano Lopes. O processo está apto para o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, não havendo necessidade de produção de outras provas. 

Acerca dos presentes autos, afirmou o banco em sua exordial, que 

celebrou contrato de abertura de crédito com a parte contrária, 

concedendo-lhe limite de crédito (cheque especial) no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais), data de emissão 18/0 3/201 6, contrato nº 2982, bem 

como celebrou proposta de adesão – Sicoobcard Mastercard Clássico - 

(cartão de crédito), contrato nº 7030 - 3, concedendo -lhe limite de crédito 

no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), na data de 17/03/2016. Que o 

requerido utilizou o limite do cheque especial, bem como utilizou o limite do 

cartão de crédito e deixou de cobrir o saldo devedor, restando 

inadimplente. Que o requerido é devedor de R$ 3.886,59 (três mil e 

oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos). Cheque 

especial no valor de R$ 2.144,44 (dois mil e cento e quarenta e quatro 

reais e quarenta e quatro centavos) e cartão de crédito no valor de R$ 

1.742,15 (um mil e setecentos e quarenta dois reais e quinze centavos. 

Postulou pela expedição de mandado de pagamento, na forma da previsão 

contida nos artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil. Pediu a 

constituição em pleno direito do débito aqui questionado, convertendo-se 

em título executivo, no caso de não oposição ou rejeição dos embargos, 

eventualmente propostos. Deu o valor à causa de R$ 3.886,59 (três mil e 

oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos). Pela 

decisão de Id 10947048 determinou o Juízo a citação do devedor para 

pagamento ou para opor embargos sob pena do documento do crédito que 

instrui o pedido converter-se em título executivo judicial. Devidamente 

citado, o requerido compareceu aos autos apresentando embargos à ação 

monitória, Id 13171661. - Da preliminar de ilegitimidade ativa Em sua defesa 

alegou preliminarmente a carência da ação por ilegitimidade ativa, aduzindo 

que a embargada é parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda. 

Aduz que a embargada é parte ilegítima para figurar no pólo ativo da ação 

monitória, no que se refere ao débito do cartão de crédito (id’s. 9994029, 

9994051, 9994063 e 9994087), pois, este é contratado diretamente com o 

Banco Cooperativo do Brasil S.A. – Bancoob, CNPJ/MF nº. 

02.038.232/0001-64. Apesar dos substanciosos argumentos expendidos 

pelo embargante, tenho que não merecem prosperar. Com efeito, a 

arguição de ilegitimidade passiva não comporta acolhimento. Neste sentido 

é sabido, que a legitimidade para residir em qualquer dos polos da causa 

se afirma como decorrência de uma relação jurídica de direito material 

existente entre os agentes ativo e passivo da demanda, sobre a qual se 

assentam a causa de pedir e o pedido do autor. Inegável a existência 

dessa relação jurídica entre a Autora Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão União e Negócios – SICOOB INTEGRAÇÃO e o requerido 

Raimundo Trajano Lopes, no caso em comento. Diante da documentação 

acostada à exordial, dentre eles a Cédula de Crédito Bancário – Abertura 
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de Crédito / Pessoa física de nº 2982, não há como afastar sua 

legitimidade para residir no polo ativo da demanda. No entanto, 

aprofundar-se nas questões suscitadas pela referida requerida seria 

adentrar ao mérito da demanda. Rejeito, portanto, a preliminar. Em sua 

defesa pediu pelo deferimento dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita. - Da justiça gratuita Em seus embargos monitórios, o requerido 

pediu o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Em 

relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, defiro o pedido de gratuidade da justiça postulado 

pelo requerido. DO MÉRITO Em sua peça de embargos à monitória aduziu o 

requerido a ausência de documentos legítimos e de memória de cálculo, 

pedindo pela improcedência da ação. Apesar de seus argumentos, 

verifico da exordial que o banco comprovou que as partes celebraram 

contrato de abertura de crédito, Cédula de Crédito Bancário – Abertura de 

Crédito / Pessoa física de nº 2982, concedendo-lhe limite de crédito 

(cheque especial) no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), data de emissão 

18/03/201 6, contrato nº 2982, bem como celebrou proposta de adesão – 

Sicoobcard Mastercard Clássico - (cartão de crédito), contrato nº 7030 - 

3, concedendo -lhe limite de crédito no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), na data de 17/03/2016. Aduziu o banco que o requerido utilizou o 

limite do cheque especial, bem como utilizou o limite do cartão de crédito e 

deixou de cobrir o saldo devedor, restando inadimplente. Assim, tenho que 

a ação merece prosperar. Com efeito, não verifico a ausência de 

documentos alegada, restando presentes os contratos questionados, bem 

como, fichas gráficas da operação, extrato da conta corrente, relatório de 

extrato de conta e fatura do cartão de crédito. Portanto, a memória do 

débito restou comprovada. Assim, observo que a documentação 

apresentada foi suficiente para comprovar a relação jurídica estabelecida 

entre as partes. Bem ainda, o requerido reconhece que firmou o contrato, 

usufruindo da quantia disponibilizada. E não fez prova de que quitou o 

débito questionado pelo banco. Portanto, constata-se que o requerido não 

se desincumbiu quanto ao pagamento do contrato. Com efeito, apesar de 

seus argumentos nos embargos monitórios, não trouxe aos autos 

nenhuma prova do fato modificativo ou extintivo alegado em sua defesa, 

conforme preceitua o art. 373, II do Código Processual Civil. Assim, 

ressalto que deve ser constituindo em pleno direito do débito aqui 

questionado, convertendo-se em título executivo. Portanto, diante de tais 

evidências, outro caminho não resta ao julgador senão concluir pela 

parcial procedência do pleito. DISPOSITIVO. Ante o exposto, nos termos 

dos artigos 487, inciso I, e 702, §8º, do Código de Processo Civil, julgo 

procedente a pretensão formulada pelo requerente na ação monitória, 

constituindo de pleno direito o título executivo judicial embasado na Cédula 

de Crédito Bancário – Abertura de Crédito / Pessoa física de nº 2982, limite 

de crédito (cheque especial) no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), contrato 

nº 2982, bem como a proposta de adesão – Sicoobcard Mastercard 

Clássico - (cartão de crédito), contrato nº 7030 – 3, firmados entre as 

partes e as planilhas de atualização do débito apresentadas junto à 

exordial. E de consequência, constituo de pleno direito o título executivo, 

no valor de R$ 3.886,59 (três mil e oitocentos e oitenta e seis reais e 

cinquenta e nove centavos). Condeno o requerido no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios do patrono do autor, que 

arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da causa, com a regra traçada 

no §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que ficará suspenso por 

ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 

1.060/50. Determino o prosseguimento do feito na forma prevista no Livro 

I, Título III, Capítulo XI, do CPC. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, 

dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas 

devidas. P.R.I.C. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Transitada em julgado, intime-se o exequente a providenciar a memória 

atualizada do débito, para prosseguimento na forma executiva. Proceda a 

secretaria às alterações necessárias. M/Cuiabá, 18 de março de 2020. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022904-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEBERTON PINHO ARRUDA DE DEUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1022904-27.2019.8.11.0041. Vistos etc. Banco Bradesco 

Financiamentos S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no 

CNPJ/MF sob n. 07.207.996/0001-50, com sede em Goiânia/GO, por 

intermédio de seus advogados, ingressou perante este juízo com a 

presente Ação de Busca e Apreensão contra Weberton Pinho Arruda de 

Deus, brasileiro, inscrito no CPF sob n. 022.492.531-88, residente e 

domiciliado nesta Capital, expondo e requerendo o que segue. Alega que 

em 13/07/2018, as partes celebraram Contrato de Proposta de 

Financiamento de Bens ou Serviços sob o nº 0240473830, no valor total 

de R$ 27.300,00 (vinte e sete mil e trezentos reais), com pagamento por 

meio de 39 parcelas mensais e consecutivas. Que o referido contrato 

possuía como objeto de garantia de alienação fiduciária o seguinte bem: 

VEÍCULO MARCA MODELO: PEUGEOT 207 HATCH ACTIVE 1.4 8V 4P, 

ANO MODELO 2013/2014, PLACA NPC-4815, CHASSI: 

9362MKFWXEB025462, RENAVAM 000574386157, COR: BRANCA, 

MOVIDO À ALCOOL/GASOLINA. No entanto, o requerido não cumpriu com 

o pagamento das prestações, deixando de efetuar o pagamento da 

parcela com vencimento em 13/02/2019, ensejando com isso a retomada 

do veículo objeto da garantia fiduciária. Pede, ao final, a busca e 

apreensão do bem gravado, além da citação do requerido para os termos 

da ação, segundo as regras do Dec. Lei n. 911/69. Pugnando pelos meios 

regulares de prova, deu à causa o valor de R$ 23.318,08 (vinte e três mil, 

trezentos e dezoito reais e oito centavos). A inicial veio instruída com os 

documentos, dentre eles o contrato em que se funda o pedido, o Contrato 

de Proposta de Financiamento de Bens ou Serviços sob o nº 0240473830 

(Id 20471740 - pág. 1/7) e a notificação extrajudicial pela qual foi o 

requerido constituído em mora, constante do Id 20472692 - pág. 1/3. Pela 

decisão proferida no Id 21631957 deferiu o Juízo a liminar de busca e 

apreensão do veículo, ao final determinando a citação do requerido para 

os termos da ação. O bem foi apreendido, conforme auto de busca e 

apreensão constante no Id 27096257 - pág. 3. Apesar de devidamente 

citado o requerido, conforme certidão de Id 27096257 - pág. 4, deixou 

transcorrer o prazo sem apresentar defesa, nem tão pouco pedido de 

purgação da mora, consoante certidão de Id 29934582. Vieram-me os 

autos conclusos para decisão. É o relatório. Fundamento e Decido. 

Cuida-se de “Ação de Busca e Apreensão”, fundada no Decreto Lei nº 

911/69, ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S/A contra 

Weberton Pinho Arruda de Deus, acima qualificados, visando à apreensão 

do veículo objeto de garantia de alienação fiduciária, em face de 

descumprimento de cláusula contratual relativa ao pagamento das 

prestações ajustadas. A presente ação comporta julgamento antecipado, 

uma vez que se trata de matéria eminentemente de direito, e os fatos 

relativos ao seu deslinde encontram-se comprovados por documentos 

(Código de Processo Civil, art. 355, inc. I). Pela decisão proferida no Id 

21631957 deferiu o Juízo a liminar de busca e apreensão do veículo, ao 

final determinando a citação do requerido para os termos da ação. O bem 

foi apreendido, conforme auto de busca e apreensão constante no Id 

27096257 - pág. 3. Apesar de devidamente citado o requerido, conforme 

certidão de Id 27096257 - pág. 4, deixou transcorrer o prazo sem 

apresentar defesa, nem tão pouco pedido de purgação da mora, 

consoante certidão de Id 29934582, sendo assim declaro o requerido 

revel. Por isso, deve se submeter aos efeitos de sua inércia processual, 

entre os quais a presunção de veracidade dos fatos articulados pelo 

requerente, nos termos do art. 344 do CPC. Extrai-se dos autos o 

desinteresse do requerido em saldar seu débito com o requerente, uma 

vez que não há nos autos nenhuma peça de defesa nem de pedido de 

purgação da mora. Por fim, com a documentação que instrui a inicial, 

destacando-se contrato em que se funda o pedido, o Contrato de Proposta 

de Financiamento de Bens ou Serviços sob o nº 0240473830 (Id 20471740 

- pág. 1/7), a notificação extrajudicial pela qual foi o requerido constituído 

em mora, constante do Id 20472692 - pág. 1/3, demonstrando o requerente 

satisfatoriamente a materialidade da relação contratual entre as partes, 

bem ainda a constituição em mora do requerido. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e Apreensão, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC e, de consequência, confirmo a 
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liminar concedida “initio litis”, consolidando em favor do requerente a 

posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido. Condeno o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, 

devidamente atualizado. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. 

R. I. Cumpra-se. Intime-se a parte requerente. Le/Cuiabá, 18 de março de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036144-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AFONSO TIBURCIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1036144-83.2019.8.11.0041. Vistos etc. Banco J Safra S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob n. 

03.017.677/0001-20, com sede em São Paulo/SP, por intermédio de seus 

advogados, ingressou perante este juízo com a presente Ação de Busca 

e Apreensão contra Afonso Tiburcio, brasileiro, inscrito no CPF sob n. 

419.502.672-53, residente e domiciliado nesta Capital, expondo e 

requerendo o que segue. Alega que em 02/05/2017, as partes celebraram 

Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens garantido por 

Alienação Fiduciária sob o nº 9082385, no valor total de R$ 18.000,00 

(dezoito mil reais), com pagamento por meio de 48 parcelas mensais e 

consecutivas. Que o referido contrato possuía como objeto de garantia de 

alienação fiduciária o seguinte bem: VEÍCULO MARCA MODELO: FORD 

FIESTA 1.6 FLEX, ANO MODELO 2012/2013, PLACA OBD6651, CHASSI: 

9BFZF55P7D8452971, RENAVAM 00505034450, COR: BRANCA, MOVIDO 

À ALCOOL/GASOLINA. No entanto, o requerido não cumpriu com o 

pagamento das prestações, deixando de efetuar o pagamento da parcela 

com vencimento em 03/08/18, ensejando com isso a retomada do veículo 

objeto da garantia fiduciária. Pede, ao final, a busca e apreensão do bem 

gravado, além da citação do requerido para os termos da ação, segundo 

as regras do Dec. Lei n. 911/69. Pugnando pelos meios regulares de 

prova, deu à causa o valor de R$ 16.908,76 (dezesseis mil, novecentos e 

oito reais e setenta e seis centavos). A inicial veio instruída com os 

documentos, dentre eles o contrato em que se funda o pedido, o Contrato 

de Financiamento para Aquisição de Bens garantido por Alienação 

Fiduciária sob o nº 9082385 (Id 22704803 - pág. 1/6) e a notificação 

extrajudicial pela qual foi o requerido constituído em mora, constante do Id 

22704803 - pág. 7/8. Pela decisão proferida no Id 23716677 deferiu o 

Juízo a liminar de busca e apreensão do veículo, ao final determinando a 

citação do requerido para os termos da ação. O bem foi apreendido, 

conforme auto de busca e apreensão constante no Id 25941609 - pág. 1. 

Apesar de devidamente citado o requerido, conforme certidão de Id 

25941610 - pág. 1, deixou transcorrer o prazo sem apresentar defesa, 

nem tão pouco pedido de purgação da mora, consoante certidão de Id 

29938713. Vieram-me os autos conclusos para decisão. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Cuida-se de “Ação de Busca e Apreensão”, 

fundada no Decreto Lei nº 911/69, ajuizada por Banco J Safra S/A contra 

Afonso Tiburcio, acima qualificados, visando à apreensão do veículo 

objeto de garantia de alienação fiduciária, em face de descumprimento de 

cláusula contratual relativa ao pagamento das prestações ajustadas. A 

presente ação comporta julgamento antecipado, uma vez que se trata de 

matéria eminentemente de direito, e os fatos relativos ao seu deslinde 

encontram-se comprovados por documentos (Código de Processo Civil, 

art. 355, inc. I). Pela decisão proferida no Id 23716677 deferiu o Juízo a 

liminar de busca e apreensão do veículo, ao final determinando a citação 

do requerido para os termos da ação. O bem foi apreendido, conforme 

auto de busca e apreensão constante no Id 25941609 - pág. 1. Apesar de 

devidamente citado o requerido, conforme certidão de Id 25941610 - pág. 

1, deixou transcorrer o prazo sem apresentar defesa, nem tão pouco 

pedido de purgação da mora, consoante certidão de Id 29938713, sendo 

assim declaro o requerido revel. Por isso, deve se submeter aos efeitos 

de sua inércia processual, entre os quais a presunção de veracidade dos 

fatos articulados pelo requerente, nos termos do art. 344 do CPC. 

Extrai-se dos autos o desinteresse do requerido em saldar seu débito com 

o requerente, uma vez que não há nos autos nenhuma peça de defesa 

nem de pedido de purgação da mora. Por fim, com a documentação que 

instrui a inicial, destacando-se contrato em que se funda o pedido, o 

Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens garantido por 

Alienação Fiduciária sob o nº 9082385 (Id 22704803 - pág. 1/6), a 

notificação extrajudicial pela qual foi o requerido constituído em mora, 

constante do Id 22704803 - pág. 7/8, demonstrando o requerente 

satisfatoriamente a materialidade da relação contratual entre as partes, 

bem ainda a constituição em mora do requerido. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e Apreensão, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC e, de consequência, confirmo a 

liminar concedida “initio litis”, consolidando em favor do requerente a 

posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido. Condeno o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, 

devidamente atualizado. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. 

R. I. Cumpra-se. Intime-se a parte requerente. Le/Cuiabá, 18 de março de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013570-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES OAB - SP296853 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIA SILVA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1013570-03.2018.8.11.0041. Vistos etc. Itaú Seguros S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob n. 

61.557.039/0001-07, com sede em São Paulo/SP, por intermédio de seus 

advogados, ingressou perante este juízo com a presente Ação de Busca 

e Apreensão contra Cassia Silva de Almeida, brasileira, inscrita no CPF 

sob n. 015.821.871-00, residente e domiciliada nesta Capital, expondo e 

requerendo o que segue. Alega que em 30/07/2015, as partes celebraram 

Contrato de Alienação Fiduciária referente ao grupo/cota sob o nº 

90673/074, no valor total de R$ 25.590,70 (vinte e cinco mil, quinhentos e 

noventa reais e setenta centavos), com pagamento por meio de 72 

parcelas mensais e consecutivas. Que o referido contrato possuía como 

objeto de garantia de alienação fiduciária o seguinte bem: VEÍCULO 

MARCA MODELO: FIAT STRADA FIRE, ANO MODELO 2008/2009, PLACA 

NJW6679, CHASSI: 9BD27833A97117376, RENAVAM 00991411447, COR: 

PRATA. No entanto, a requerida não cumpriu com o pagamento das 

prestações, deixando de efetuar o pagamento da parcela com vencimento 

em 27/10/2015, ensejando com isso a retomada do veículo objeto da 

garantia fiduciária. Pede, ao final, a busca e apreensão do bem gravado, 

além da citação da requerida para os termos da ação, segundo as regras 

do Dec. Lei n. 911/69. Pugnando pelos meios regulares de prova, deu à 

causa o valor de R$ 32.978,37 (trinta e três mil, novecentos e setenta e 

oito reais e trinta e sete centavos). A inicial veio instruída com os 

documentos, dentre eles o contrato em que se funda o pedido, o Contrato 

de Alienação Fiduciária referente ao grupo/cota sob o nº 90673/074 (Id 

13273561 - pág. 1/2) e a notificação extrajudicial pela qual foi a requerida 

constituída em mora, constante do Id 13273600 - pág. 1/3. Pela decisão 

proferida no Id 14440833 deferiu o Juízo a liminar de busca e apreensão 

do veículo, ao final determinando a citação da requerida para os termos da 

ação. O bem foi apreendido, conforme auto de busca e apreensão 

constante no Id 15412282 - pág. 1. Apesar de devidamente citada a 

requerida, conforme certidão de Id 25715802 - pág. 1, deixou transcorrer 

o prazo sem apresentar defesa, nem tão pouco pedido de purgação da 

mora, consoante certidão de Id 30084824. Vieram-me os autos conclusos 

para decisão. É o relatório. Fundamento e Decido. Cuida-se de “Ação de 

Busca e Apreensão”, fundada no Decreto Lei nº 911/69, ajuizada por Itaú 

Seguros S/A contra Cassia Silva de Almeida, acima qualificados, visando 
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à apreensão do veículo objeto de garantia de alienação fiduciária, em face 

de descumprimento de cláusula contratual relativa ao pagamento das 

prestações ajustadas. A presente ação comporta julgamento antecipado, 

uma vez que se trata de matéria eminentemente de direito, e os fatos 

relativos ao seu deslinde encontram-se comprovados por documentos 

(Código de Processo Civil, art. 355, inc. I). Pela decisão proferida no Id 

14440833 deferiu o Juízo a liminar de busca e apreensão do veículo, ao 

final determinando a citação da requerida para os termos da ação. O bem 

foi apreendido, conforme auto de busca e apreensão constante no Id 

15412282 - pág. 1. Apesar de devidamente citada a requerida, conforme 

certidão de Id 25715802 - pág. 1, deixou transcorrer o prazo sem 

apresentar defesa, nem tão pouco pedido de purgação da mora, 

consoante certidão de Id 30084824, sendo assim declaro a requerida 

revel. Por isso, deve se submeter aos efeitos de sua inércia processual, 

entre os quais a presunção de veracidade dos fatos articulados pelo 

requerente, nos termos do art. 344 do CPC. Extrai-se dos autos o 

desinteresse da requerida em saldar seu débito com o requerente, uma 

vez que não há nos autos nenhuma peça de defesa nem de pedido de 

purgação da mora. Por fim, com a documentação que instrui a inicial, 

destacando-se contrato em que se funda o pedido, o Contrato de 

Alienação Fiduciária referente ao grupo/cota sob o nº 90673/074 (Id 

13273561 - pág. 1/2), a notificação extrajudicial pela qual foi a requerida 

constituída em mora, constante do Id 13273600 - pág. 1/3, demonstrando o 

requerente satisfatoriamente a materialidade da relação contratual entre 

as partes, bem ainda a constituição em mora da requerida. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e 

Apreensão, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC e, de consequência, 

confirmo a liminar concedida “initio litis”, consolidando em favor do 

requerente a posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido. 

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, 

devidamente atualizado. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. 

R. I. Cumpra-se. Intime-se a parte requerente. Le/Cuiabá, 18 de março de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021268-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUINA APARECIDA PACHECO GOUVEIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1021268-26.2019.8.11.0041. Vistos etc. Homologo por 

sentença, para que surtam seus devidos e legais efeitos, o acordo 

celebrado pelas partes instrumentalizado junto ao Id 27979123. O 

requerente apresentou o termo de entrega amigável, constante no Id 

29179902. Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do 

Código de Processo Civil. Deixo de proceder ao cancelamento de 

audiência, tendo em vista não haver nenhuma audiência designada nestes 

autos. Deixo de oficiar ao DETRAN, tendo em vista, não haver nenhum 

ofício expedido por este juízo solicitando a inclusão de restrições àqueles 

órgãos. No tocante ao pedido de baixa do gravame do veículo junto ao Id 

27979123 - pág. 2, por se tratar de averbação não determinada por este 

juízo, mas decorrente da própria alienação fiduciária, cabe ao banco 

liberar o veículo da restrição administrativa. Ainda, de acordo com o art. 

90, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, as partes ficam 

dispensadas do pagamento das custas processuais finais. Honorários 

advocatícios conforme pactuado. Ante a renúncia ao prazo recursal, 

dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe. P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 18 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019670-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRIS CAETANO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1019670-37.2019.8.11.0041. Vistos etc. Administradora de 

Consórcio Nacional Honda Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrito 

no CNPJ/MF sob n. 45.441.789/0001-54, com sede em São Paulo/SP, por 

intermédio de seus advogados, ingressou perante este juízo com a 

presente Ação de Busca e Apreensão contra Cris Caetano da Silva, 

brasileiro, inscrito no CPF sob n. 935.568.962-49, residente e domiciliado 

nesta Capital, expondo e requerendo o que segue. Alega que em 

02/05/2017, as partes celebraram Contrato de Alienação Fiduciária sob o 

nº 201702104070, no valor total de R$ 9.898,61 (nove mil, oitocentos e 

noventa e oito reais e sessenta e um centavos), com pagamento por meio 

de 60 parcelas mensais e consecutivas. Que o referido contrato possuía 

como objeto de garantia de alienação fiduciária o seguinte bem: VEÍCULO 

MARCA MODELO: HONDA BIZ 125, ANO MODELO 2017/2017, PLACA 

QBJ2296, CHASSI: 9C2JC4830HR414394, RENAVAM 1122412751, COR: 

CINZA. No entanto, o requerido não cumpriu com o pagamento das 

prestações, deixando de efetuar o pagamento da parcela com vencimento 

em 15/01/2018, ensejando com isso a retomada do veículo objeto da 

garantia fiduciária. Pede, ao final, a busca e apreensão do bem gravado, 

além da citação do requerido para os termos da ação, segundo as regras 

do Dec. Lei n. 911/69. Pugnando pelos meios regulares de prova, deu à 

causa o valor de R$ 9.051,38 (nove mil, cinquenta e um reais e trinta e oito 

centavos). A inicial veio instruída com os documentos, dentre eles o 

contrato em que se funda o pedido, o Contrato de Alienação Fiduciária sob 

o nº 201702104070 (Id 19949736 - pág. 1/2) e a notificação extrajudicial 

pela qual foi o requerido constituído em mora, constante do Id 19950141 - 

pág. 1/2. Pela decisão proferida no Id 21231279 deferiu o Juízo a liminar de 

busca e apreensão da motocicleta, ao final determinando a citação do 

requerido para os termos da ação. O bem foi apreendido, conforme auto 

de busca e apreensão constante no Id 26101199 - pág. 3. Apesar de 

devidamente citado o requerido, conforme certidão de Id 26101199 - pág. 

5, deixou transcorrer o prazo sem apresentar defesa, nem tão pouco 

pedido de purgação da mora, consoante certidão de Id 29992813. 

Vieram-me os autos conclusos para decisão. É o relatório. Fundamento e 

Decido. Cuida-se de “Ação de Busca e Apreensão”, fundada no Decreto 

Lei nº 911/69, ajuizada por Administradora de Consórcio Nacional Honda 

Ltda contra Cris Caetano da Silva, acima qualificados, visando à 

apreensão do veículo objeto de garantia de alienação fiduciária, em face 

de descumprimento de cláusula contratual relativa ao pagamento das 

prestações ajustadas. A presente ação comporta julgamento antecipado, 

uma vez que se trata de matéria eminentemente de direito, e os fatos 

relativos ao seu deslinde encontram-se comprovados por documentos 

(Código de Processo Civil, art. 355, inc. I). Pela decisão proferida no Id 

21231279 deferiu o Juízo a liminar de busca e apreensão da motocicleta, 

ao final determinando a citação do requerido para os termos da ação. O 

bem foi apreendido, conforme auto de busca e apreensão constante no Id 

26101199 - pág. 3. Apesar de devidamente citado o requerido, conforme 

certidão de Id 26101199 - pág. 5, deixou transcorrer o prazo sem 

apresentar defesa, nem tão pouco pedido de purgação da mora, 

consoante certidão de Id 29992813, sendo assim declaro o requerido 

revel. Por isso, deve se submeter aos efeitos de sua inércia processual, 

entre os quais a presunção de veracidade dos fatos articulados pelo 

requerente, nos termos do art. 344 do CPC. Extrai-se dos autos o 

desinteresse do requerido em saldar seu débito com o requerente, uma 

vez que não há nos autos nenhuma peça de defesa nem de pedido de 

purgação da mora. Por fim, com a documentação que instrui a inicial, 

destacando-se contrato em que se funda o pedido, o Contrato de 

Alienação Fiduciária sob o nº 201702104070 (Id 19949736 - pág. 1/2), a 
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notificação extrajudicial pela qual foi o requerido constituído em mora, 

constante do Id 19950141 - pág. 1/2, demonstrando o requerente 

satisfatoriamente a materialidade da relação contratual entre as partes, 

bem ainda a constituição em mora do requerido. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e Apreensão, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC e, de consequência, confirmo a 

liminar concedida “initio litis”, consolidando em favor do requerente a 

posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido. Condeno o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, 

devidamente atualizado. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. 

R. I. Cumpra-se. Intime-se a parte requerente. Le/Cuiabá, 18 de março de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026478-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE BRINGSKEN BARRETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1026478-58.2019.8.11.0041. Vistos etc. Banco J Safra S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob n. 

03.017.677/0001-20, com sede em São Paulo/SP, por intermédio de seus 

advogados, ingressou perante este juízo com a presente Ação de Busca 

e Apreensão contra Andre Bringsken Barreto, brasileiro, inscrito no CPF 

sob n. 013.408.791-74, residente e domiciliado nesta Capital, expondo e 

requerendo o que segue. Alega que em 28/06/2018, as partes celebraram 

Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens garantido por 

Alienação Fiduciária sob o nº 145020414, no valor total de R$ 30.000.00 

(trinta mil reais), com pagamento por meio de 36 parcelas mensais e 

consecutivas. Que o referido contrato possuía como objeto de garantia de 

alienação fiduciária o seguinte bem: VEÍCULO MARCA MODELO: PEUGEOT 

208 ALLURE, ANO MODELO 2014/2015, PLACA NAF9556, CHASSI: 

936CLYFYYFB002763, RENAVAM 01285188010, COR: PRATA, MOVIDO 

À ALCOOL/GASOLINA. No entanto, o requerido não cumpriu com o 

pagamento das prestações, deixando de efetuar o pagamento da parcela 

com vencimento em 04/04/2019, ensejando com isso a retomada do 

veículo objeto da garantia fiduciária. Pede, ao final, a busca e apreensão 

do bem gravado, além da citação do requerido para os termos da ação, 

segundo as regras do Dec. Lei n. 911/69. Pugnando pelos meios regulares 

de prova, deu à causa o valor de R$ 28.113.07 (vinte e oito mil, cento e 

treze reais e sete centavos). A inicial veio instruída com os documentos, 

dentre eles o contrato em que se funda o pedido, o Contrato de 

Financiamento para Aquisição de Bens garantido por Alienação Fiduciária 

sob o nº 145020414 (Id 21008833 - pág. 1/4) e a notificação extrajudicial 

pela qual foi o requerido constituído em mora, constante do Id 21008839 - 

pág. 1/3. Pela decisão proferida no Id 21413573 deferiu o Juízo a liminar de 

busca e apreensão do veículo, ao final determinando a citação do 

requerido para os termos da ação. O bem foi apreendido, conforme auto 

de busca e apreensão constante no Id 26426815 - pág. 2. Apesar de 

devidamente citado o requerido, conforme certidão de Id 26426815 - pág. 

3, deixou transcorrer o prazo sem apresentar defesa, nem tão pouco 

pedido de purgação da mora, consoante certidão de Id 30030417. 

Vieram-me os autos conclusos para decisão. É o relatório. Fundamento e 

Decido. Cuida-se de “Ação de Busca e Apreensão”, fundada no Decreto 

Lei nº 911/69, ajuizada por Banco J Safra S/A contra Andre Bringsken 

Barreto, acima qualificados, visando à apreensão do veículo objeto de 

garantia de alienação fiduciária, em face de descumprimento de cláusula 

contratual relativa ao pagamento das prestações ajustadas. A presente 

ação comporta julgamento antecipado, uma vez que se trata de matéria 

eminentemente de direito, e os fatos relativos ao seu deslinde 

encontram-se comprovados por documentos (Código de Processo Civil, 

art. 355, inc. I). Pela decisão proferida no Id 21413573 deferiu o Juízo a 

liminar de busca e apreensão do veículo, ao final determinando a citação 

do requerido para os termos da ação. O bem foi apreendido, conforme 

auto de busca e apreensão constante no Id 26426815 - pág. 2. Apesar de 

devidamente citado o requerido, conforme certidão de Id 26426815 - pág. 

3, deixou transcorrer o prazo sem apresentar defesa, nem tão pouco 

pedido de purgação da mora, consoante certidão de Id 30030417, sendo 

assim declaro o requerido revel. Por isso, deve se submeter aos efeitos 

de sua inércia processual, entre os quais a presunção de veracidade dos 

fatos articulados pelo requerente, nos termos do art. 344 do CPC. 

Extrai-se dos autos o desinteresse do requerido em saldar seu débito com 

o requerente, uma vez que não há nos autos nenhuma peça de defesa 

nem de pedido de purgação da mora. Por fim, com a documentação que 

instrui a inicial, destacando-se contrato em que se funda o pedido, o 

Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens garantido por 

Alienação Fiduciária sob o nº 145020414 (Id 21008833 - pág. 1/4), a 

notificação extrajudicial pela qual foi o requerido constituído em mora, 

constante do Id 21008839 - pág. 1/3, demonstrando o requerente 

satisfatoriamente a materialidade da relação contratual entre as partes, 

bem ainda a constituição em mora do requerido. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e Apreensão, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC e, de consequência, confirmo a 

liminar concedida “initio litis”, consolidando em favor do requerente a 

posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido. Condeno o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, 

devidamente atualizado. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. 

R. I. Cumpra-se. Intime-se a parte requerente. Le/Cuiabá, 18 de março de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1053914-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DULCINETE PERES DIAS NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1053914-89.2019.8.11.0041. Vistos etc. Canopus 

Administradora de Consórcios S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrito no CNPJ/MF sob n. 68.318.773/0001-54, com sede em Cuiabá/MT, 

por intermédio de seus advogados, ingressou perante este juízo com a 

presente Ação de Busca e Apreensão contra Dulcinete Peres Dias Nunes, 

brasileira, inscrita no CPF sob n. 459.518.961-34, residente e domiciliada 

nesta Capital, expondo e requerendo o que segue. Alega que em 

30/07/2015, as partes celebraram Contrato de Cessão de Direitos com 

Alienação Fiduciária e outras avenças sob o nº 350688, no valor total de 

R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais), com pagamento por meio de 55 

parcelas mensais e consecutivas. Que o referido contrato possuía como 

objeto de garantia de alienação fiduciária o seguinte bem: VEÍCULO 

MARCA MODELO: CITROEN C4 PICASSO 2.0, ANO MODELO 2011/2012, 

PLACA OAU0726, CHASSI: VF7UDRFJW503846, RENAVAM 

00384055494, COR: PRETA, MOVIDO À GASOLINA. No entanto, a 

requerida não cumpriu com o pagamento das prestações, deixando de 

efetuar o pagamento da parcela com vencimento em 15/07/2019, 

ensejando com isso a retomada do veículo objeto da garantia fiduciária. 

Pede, ao final, a busca e apreensão do bem gravado, além da citação da 

requerida para os termos da ação, segundo as regras do Dec. Lei n. 

911/69. Pugnando pelos meios regulares de prova, deu à causa o valor de 

R$ 34.737,01 (trinta e quatro mil, setecentos e trinta e sete reais e um 

centavo). A inicial veio instruída com os documentos, dentre eles o 

contrato em que se funda o pedido, o Contrato de Cessão de Direitos com 

Alienação Fiduciária e outras avenças sob o nº 350688 (Id 26252532 - 

pág. 1/2) e a notificação extrajudicial pela qual foi a requerida constituída 

em mora, constante do Id 26253145 - pág. 1/3. Pela decisão proferida no Id 
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26369713 deferiu o Juízo a liminar de busca e apreensão do veículo, ao 

final determinando a citação da requerida para os termos da ação. O bem 

foi apreendido, conforme auto de busca e apreensão constante no Id 

26613041 - pág. 3. Apesar de devidamente citada a requerida, conforme 

certidão de Id 26613041 - pág. 4, deixou transcorrer o prazo sem 

apresentar defesa, nem tão pouco pedido de purgação da mora, 

consoante certidão de Id 29994276. Vieram-me os autos conclusos para 

decisão. É o relatório. Fundamento e Decido. Cuida-se de “Ação de Busca 

e Apreensão”, fundada no Decreto Lei nº 911/69, ajuizada por Canopus 

Administradora de Consórcios S/A contra Dulcinete Peres Dias Nunes, 

acima qualificados, visando à apreensão do veículo objeto de garantia de 

alienação fiduciária, em face de descumprimento de cláusula contratual 

relativa ao pagamento das prestações ajustadas. A presente ação 

comporta julgamento antecipado, uma vez que se trata de matéria 

eminentemente de direito, e os fatos relativos ao seu deslinde 

encontram-se comprovados por documentos (Código de Processo Civil, 

art. 355, inc. I). Pela decisão proferida no Id 26369713 deferiu o Juízo a 

liminar de busca e apreensão do veículo, ao final determinando a citação 

da requerida para os termos da ação. O bem foi apreendido, conforme 

auto de busca e apreensão constante no Id 26613041 - pág. 3. Apesar de 

devidamente citada a requerida, conforme certidão de Id 26613041 - pág. 

4, deixou transcorrer o prazo sem apresentar defesa, nem tão pouco 

pedido de purgação da mora, consoante certidão de Id 29994276, sendo 

assim declaro a requerida revel. Por isso, deve se submeter aos efeitos 

de sua inércia processual, entre os quais a presunção de veracidade dos 

fatos articulados pelo requerente, nos termos do art. 344 do CPC. 

Extrai-se dos autos o desinteresse da requerida em saldar seu débito com 

o requerente, uma vez que não há nos autos nenhuma peça de defesa 

nem de pedido de purgação da mora. Por fim, com a documentação que 

instrui a inicial, destacando-se contrato em que se funda o pedido, o 

Contrato de Cessão de Direitos com Alienação Fiduciária e outras avenças 

sob o nº 350688 (Id 26252532 - pág. 1/2), a notificação extrajudicial pela 

qual foi a requerida constituída em mora, constante do Id 26253145 - pág. 

1/3, demonstrando o requerente satisfatoriamente a materialidade da 

relação contratual entre as partes, bem ainda a constituição em mora da 

requerida. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente 

ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC e, 

de consequência, confirmo a liminar concedida “initio litis”, consolidando 

em favor do requerente a posse e propriedade plena do veículo objeto do 

pedido. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor 

da causa, devidamente atualizado. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. Intime-se a parte requerente. 

Le/Cuiabá, 18 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1005965-06.2018.8.11.0041. Vistos etc. Banco do Brasil S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº 

00.000.000/0001-91, devidamente qualificado e representado, ajuizou a 

presente ação monitória em desfavor do Tecmax Engenharia e 

Telecomunicações Eireli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob nº 08.954.940/0001-21 e Ney Jaison Pereira Gobira, brasileiro, 

inscrito no CPF sob nº 020.273.707-14, igualmente qualificados e 

representados, com as alegações e fundamentos que seguem. Aduziu 

que celebrou com os requeridos Cédula de Crédito Bancário nº 

492.100.873, emitida em 24/04/2015, liberando para a primeira ré o valor 

de R$ 369.427,83 (trezentos e sessenta e nove mil quatrocentos e vinte e 

sete reais e oitenta e três centavos), que como forma de pagamento, 

restou pactuado que a parte ré pagaria ao autor 90 (noventa) prestações 

mensais e sucessivas. Que com o inadimplemento, bem como pela 

Cláusula de Vencimento Antecipado, o autor tornou-se credor da parte ré 

na quantia de R$ 369.508,85 (trezentos e sessenta e nove mil quinhentos 

e oito reais e oitenta e cinco centavos). Que apesar das diversas 

tentativas do autor em obter o adimplemento do saldo devedor, não houve 

êxito, resultando na necessidade da propositura da presente demanda 

para saldar o débito gerado. Postulou pela expedição de mandado de 

pagamento, na forma da previsão contida no artigo 700 e seguintes do 

Código de Processo Civil. Pediu a constituição em pleno direito do débito 

aqui questionado, convertendo-se em título executivo, no caso de não 

oposição ou rejeição dos embargos, eventualmente propostos. Deu o valor 

à causa de R$ 369.508,85 (trezentos e sessenta e nove mil quinhentos e 

oito reais e oitenta e cinco centavos). Com a inicial acostou documentos. 

Pela decisão de Id 13278011 determinou o Juízo a citação do devedor para 

pagamento ou para opor embargos sob pena do documento do crédito que 

instrui o pedido converter-se em título executivo judicial. Devidamente 

citado, o requerido compareceu aos autos apresentando embargos à ação 

monitória, Id 14476959. Em sua defesa alegaram os requeridos 

preliminarmente a carência da ação por suposta falta de interesse de agir, 

aduzindo que não cabe ação monitória. Adentrando ao mérito pediu pela 

concessão dos benefícios da assistência judiciaria gratuita, alegando 

hipossuficiência, bem como, pela inversão do ônus da prova. Argumentou 

a abusividade das cláusulas do contrato, questionando os juros 

remuneratórios e os encargos moratórios, aduziu a amortização do débito, 

alegando ainda a litigância de má-fé, pedindo ao final pela improcedência 

da ação e condenação do banco às verbas de sucumbência. Devidamente 

intimado, o banco a manifestar acerca dos embargos monitórios, este 

compareceu na petição de Id 15829699, impugnando os embargos 

monitórios. Intimadas as partes a especificarem as provas que ainda 

pretendiam produzir, decisão de Id 19208369, tendo o banco manifestado 

pelo julgamento antecipado da lide e o requerido postulado pela produção 

de prova pericial. Vieram-me os autos conclusos para julgamento. É o 

relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de ação monitória movida por 

Banco do Brasil S/A em desfavor do Tecmax Engenharia e 

Telecomunicações Eireli e Ney Jaison Pereira Gobira. O processo está 

apto para o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, não havendo necessidade de produção de 

outras provas. Aduziu que celebrou com os requeridos Cédula de Crédito 

Bancário nº 492.100.873, emitida em 24/04/2015, liberando para a primeira 

ré o valor de R$ 369.427,83 (trezentos e sessenta e nove mil 

quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e três centavos), que como 

forma de pagamento, restou pactuado que a parte ré pagaria ao autor 90 

(noventa) prestações mensais e sucessivas. Que com o inadimplemento, 

bem como pela Cláusula de Vencimento Antecipado, o autor tornou-se 

credor da parte ré na quantia de R$ 369.508,85 (trezentos e sessenta e 

nove mil quinhentos e oito reais e oitenta e cinco centavos). Postulou pela 

expedição de mandado de pagamento, na forma da previsão contida nos 

artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil. Pediu a constituição 

em pleno direito do débito aqui questionado, convertendo-se em título 

executivo, no caso de não oposição ou rejeição dos embargos, 

eventualmente propostos. Deu o valor à causa de R$ 369.508,85 

(trezentos e sessenta e nove mil quinhentos e oito reais e oitenta e cinco 

centavos). Pela decisão de Id 13278011 determinou o Juízo a citação do 

devedor para pagamento ou para opor embargos sob pena do documento 

do crédito que instrui o pedido converter-se em título executivo judicial. 

Devidamente citado, o requerido compareceu aos autos apresentando 

embargos à ação monitória, Id 14476959. Em sua defesa alegaram os 

requeridos preliminarmente a carência da ação por suposta falta de 

interesse de agir, aduzindo que não cabe ação monitória. - Da carência da 

ação por falta de interesse de agir Em sede de preliminar aduziram os 

requeridos a carência da ação, por falta de interesse de agir, aduzindo 

que não cabe ação monitória no presente caso. Inconsistente a preliminar. 

Com efeito, entendo presente o interesse processual, porquanto a medida 

judicial requerida atende ao binômio - necessidade-utilidade. Ademais, 

entendo que é perfeitamente possível o pedido de cobrança de montante 

devido, na medida em que a parte se vê diante da necessidade de 

recorrer ao poder judicante na busca de proteção a um direito seu 

pretensamente violado, utilizando para isso do procedimento processual 

adequado, não havendo assim porque falar em carência da ação, por falta 
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de interesse. Logo, não se evidencia a alegada carência de ação, por 

ausência de interesse processual, porquanto a medida judicial requerida 

atende ao binômio - necessidade-utilidade. No entanto, aprofundar-se nas 

questões suscitadas pela referida requerida seria adentrar ao mérito da 

demanda. Deste modo rejeito a preliminar arguida. Em sua defesa pediu 

pelo deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita. - Da 

justiça gratuita Em seus embargos monitórios, o requerido pediu o 

deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Em relação 

ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento uníssono do 

Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, defiro o pedido de gratuidade da justiça postulado 

pelo requerido. - Da prova pericial Apesar dos argumentos dos 

requeridos, constantes dos embargos à monitória, acerca da necessidade 

da realização de perícia técnica, a fim de apurar o montante devido, 

entendo desnecessária a prova pericial pleiteada, para fins de eventual 

aferição da quantia supostamente cobrada indevidamente. Com efeito, as 

cláusulas questionadas deverão ser examinadas na análise de mérito da 

sentença, para em sendo verificada abusiva, ser extirpada ou alterada. 

Ademais, a perícia solicitada seria inútil nesta fase processual, à medida 

que os cálculos deverão ser refeitos na fase de liquidação da sentença. 

Assim, rejeito a realização de perícia técnica postulada pelos embargados. 

- Do vício de consentimento Alegam os requeridos ter ocorrido vício na 

manifestação de vontade, entretanto, apesar dos argumentos, não 

produziu qualquer fundamento ou prova do alegado. Assim, a simples 

alegação de vício, por si só, não é capaz de configurar a coação. Não há, 

portanto, a presença dos requisitos necessários para a caracterização do 

vício de consentimento. Dessa forma, concluo não ter ensejo a anulação 

contratual pretendida, pois, uma vez livremente convencionada entre as 

partes e atendidos os requisitos de validade e preservada a autonomia da 

vontade, deve a avença permanecer irretocável em nome dos princípios 

da boa-fé e da lealdade que devem nortear a consecução de todos os 

negócios jurídicos. Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor Com 

relação à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, partilho do 

entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade do CDC aos 

contratos bancários, e faço por razões as mais diversas. Isso porque o 

artigo 3º, parágrafo 2º, do Código de Defesa do Consumidor diz que 

“serviço é qualquer atividade fornecida ao mercado de consumo, mediante 

remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e 

securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”. 

Deste modo, há expressa previsão legal no sentido de que o Código de 

Defesa do Consumidor se aplica aos contratos bancários, não havendo 

como pretender se escapar à sua incidência. Nesse sentido, o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça, súmula n. 297 – “O Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Assim, tenho como 

incidente o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, 

inclusive o que é posto sob análise nestes autos, e inverto o ônus 

probatório ante a patente vulnerabilidade técnica e jurídica dos requeridos. 

Da Declaração Genérica de Cláusulas Abusivas O art. 141 do Código de 

Processo Civil reproduz o brocardo do direito romano sententia debet esse 

libello conformis. Assim, o mister do julgador restringe-se à tutela 

reclamada pelo particular, permitindo-se-lhe de conhecer pedidos 

genéricos somente nos casos do art. 324 da mesma Carta, o que não é o 

caso dos autos. Logo, tendo em vista que era possível à parte autora 

determinar as cláusulas que entende abusivas (fazendo-o através da 

leitura do contrato), somando-se ao teor do enunciado n.º 381 do Superior 

Tribunal de Justiça[1], vão indeferidos os pedidos genéricos. Inicialmente, 

destaco que a revisão contratual é um direito que assiste à parte 

requerente, diante da pretensão de rever as cláusulas contratuais que 

entende serem abusivas, e que por essa razão a fizeram pagar mais do 

que supostamente devia. - Dos juros remuneratórios Sobre juros 

remuneratórios o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido 

que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei 

de Usura, conforme dispõe a Súmula n. 596/STF, bem como que a sua 

estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Resp 

1.061.530/RS). Sabe-se que competentes dentro das regras 

infraconstitucionais, o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional 

para dizer das taxas. A abusividade dos juros remuneratórios, 

contratados com as instituições financeiras que compreendem o Sistema 

Financeiro Nacional, deve ser observada, levando-se em consideração a 

taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central, bem como as 

regras do Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297 do STJ), no 

sentido de não se permitir a vantagem excessiva dos bancos em desfavor 

dos consumidores (artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV). Uma vez 

constatado excesso na taxa praticada, cabível a revisão judicial. Esta tem 

sido a posição do e. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a taxa 

de juros remuneratórios somente se caracteriza como abusiva, quando 

discrepante da média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, à 

época da contratação. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO 

REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO AFASTADA. 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CABIMENTO. 

SÚMULA N. 294 DO STJ. NÃO-CUMULAÇÃO COM JUROS 

REMUNERATÓRIOS, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS MORATÓRIOS E 

MULTA MORATÓRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 1. A alteração da 

taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da 

demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do 

mercado. (sublinhei) 2. É lícita a cobrança de comissão de permanência 

após o vencimento da dívida, devendo ser observada a taxa média dos 

juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa de 

juros contratada para o período da normalidade (Súmula n. 294 do STJ). 3. 

Satisfeita a pretensão da parte recorrente, desaparece o interesse de 

agir. 4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 

960.880 - RS (2007/0138353-5 -.RELATOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, julgado em 03.12.2009). Bem ainda, quando trata dos 

encargos das taxas do limite do cheque especial, assim direcionou o e. 

Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. 

CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. JUROS 

REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. IMPOSSIBILIDADE DE 

REVISÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS, QUE DEVEM SER MANTIDOS 

NOS TERMOS EM QUE PRATICADOS NO CONTRATO BANCÁRIO SEM 

PREJUÍZO DA POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. 

1. Tese para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973: 

- Impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais em ação de 

prestação de contas. 2. O titular da conta-corrente bancária tem interesse 

processual para propor ação de prestação de contas, a fim de exigir do 

banco que esclareça qual o destino do dinheiro que depositou, a natureza 

e o valor dos créditos e débitos efetivamente ocorridos em sua conta, 

apurando-se, ao final, o saldo credor ou devedor. Exegese da Súmula 

259. 3. O rito especial da ação de prestação de contas não comporta a 

pretensão de alterar ou revisar cláusula contratual, em razão das 

limitações ao contraditório e à ampla defesa. 4. Essa impossibilidade de se 

proceder à revisão de cláusulas contratuais diz respeito a todo o 

procedimento da prestação de contas, ou seja, não pode o autor da ação 

deduzir pretensões revisionais na petição inicial (primeira fase), conforme 

a reiterada jurisprudência do STJ, tampouco é admissível tal formulação 

em impugnação às contas prestadas pelo réu (segunda fase). 5. O 

contrato de conta-corrente com abertura de limite de crédito automático 

(cheque especial) é negócio jurídico complexo. Se o cliente não utiliza o 

limite de crédito, não há dúvida de que o banco está empregando o 

dinheiro do correntista na compensação dos cheques, ordens de 

pagamento e transferências por ele autorizadas. Havendo utilização do 

limite do cheque especial, concretiza-se contrato de empréstimo, cuja 

possibilidade era apenas prevista no contrato de abertura da conta. 6. A 

taxa de juros do empréstimo tomado ao banco não diz respeito à 

administração dos recursos depositados pelo autor da ação. Ela 

compreende a remuneração do capital emprestado e flutua, conforme as 

circunstâncias do mercado e as vicissitudes particulares, em cada 

momento, da instituição financeira e do cliente. A taxa de juros em tal tipo 

de empréstimo é informada por meios diversos, como extratos, internet e 

atendimento telefônico. 7. Não se sendo a ação de prestação de contas 

instrumento processual adequado à revisão de contrato de mútuo (REsp. 

1.293.558/PR, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, relator Ministro 

Luís Felipe Salomão), da mesma forma não se presta esse rito especial 

para a revisão de taxas de juros e demais encargos de empréstimos 

obtidos por meio de abertura de limite de crédito em conta-corrente. 8. O 

contrato bancário que deve nortear a prestação de contas e o respectivo 

julgamento - sem que caiba a sua revisão no rito especial - não é o simples 

formulário assinado no início do relacionamento, mas todo o conjunto de 

documentos e práticas que alicerçaram a relação das partes ao longo dos 

anos. Esse feixe de obrigações e direitos não cabe alterar no exame da 

ação de prestação de contas. 9. Caso concreto: incidência do óbice da 

Súmula n. 283 do STF, no tocante à alegação de decadência quanto ao 

direito de impugnar as contas. No mérito, o Tribunal de origem, ao decidir 
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substituir a taxa de juros remuneratórios aplicada ao longo da relação 

contratual e excluir a capitalização dos juros, ao fundamento de que não 

houve comprovação da pactuação de tais encargos, efetuou, na 

realidade, revisão do contrato de abertura de crédito em conta corrente, o 

que não é compatível com o rito da prestação de contas. 10. Recurso 

especial a que se dá parcial provimento para manter os juros 

remuneratórios e a capitalização nos termos em que praticados no 

contrato em exame, sem prejuízo da possibilidade de ajuizamento de ação 

revisional. (REsp 1497831/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 07/11/2016) grifo nosso. 

Especificamente no que tange aos juros remuneratórios, assim entende o 

Superior Tribunal de Justiça: EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. 

TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. 1. 

Nos pedidos de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, a 

demonstração da mora pode ser feita mediante protesto, por carta 

registrada expedida por cartório de títulos ou documentos ou por simples 

carta registrada, não se exigindo que a assinatura do aviso de 

recebimento seja do próprio destinatário. Precedentes. 2. Conforme o 

entendimento consolidado na Súmula n. 380/STJ, "a simples propositura da 

ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", 

necessitando-se, para esse fim, de comprovada abusividade dos 

encargos exigidos no período de normalidade contratual. 3. A taxa média 

de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares, na 

mesma época do empréstimo, pode ser usada como referência no exame 

da abusividade dos juros remuneratórios, mas não constitui valor absoluto 

a ser adotado em todos os casos. No caso concreto, não foi demonstrada 

significativa discrepância entre a taxa média de mercado e o índice 

pactuado entre as partes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. 

(AgInt no AREsp 1230673/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 05/04/2019) grifo nosso. 

Assim, quanto ao contrato firmado entre as partes, Cédula de Crédito 

Bancário de nº 492.200.873, constante do Id 12136123, celebrado em 

24/04/2015, questionado pelos requeridos, verifico que os juros 

remuneratórios foram ajustados em 1,5% ao mês e 19,56% ao ano. 

Observa-se, quanto aos juros remuneratórios, ora questionados, em 

relação à taxa aplicada no mercado para a referida operação, 

devidamente apresentada pelo Banco Central, a previsão para o período 

contratado os seguintes percentuais, consoante planilha extraída do site: 

http://www.bcb.gov.br: Taxas de juros Posição Instituição % a.m. % a.a. 1 

BCO VOLKSWAGEN S.A 1,35 17,48 2 BCO CITIBANK S.A. 1,53 19,94 3 

BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. 1,54 20,17 4 BCO CATERPILLAR S.A. 

1,55 20,22 5 FINANC ALFA S.A. CFI 1,56 20,42 6 BCO DES. DE MG S.A. 

1,59 20,79 7 BCO ABC BRASIL S.A. 1,59 20,81 8 BCO DO NORDESTE DO 

BRASIL S.A. 1,61 21,12 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,67 21,95 10 

BCO SAFRA S.A. 1,77 23,48 11 LECCA CFI S.A. 1,79 23,75 12 KIRTON 

BANK 1,86 24,71 13 BCO VOTORANTIM S.A. 1,87 24,86 14 BCO 

GUANABARA S.A. 1,89 25,13 15 BCO DAYCOVAL S.A 1,90 25,35 16 

BCO VOLVO BRASIL S.A. 1,96 26,29 17 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 

1,98 26,58 18 BCO DO ESTADO DO RS S.A. 2,07 27,89 19 CARUANA 

SCFI 2,08 28,04 20 ITAÚ UNIBANCO S.A. 2,21 29,94 21 BANCO FIDIS 2,26 

30,77 22 SENFF S.A. - CFI 2,26 30,79 23 BCO BRADESCO S.A. 2,26 30,79 

24 BCO SOFISA S.A. 2,28 31,11 25 BANCO TOPÁZIO S.A. 2,34 31,91 26 

BCO DO BRASIL S.A. 2,40 32,91 27 FINANSINOS S.A. CFI 2,56 35,39 28 

BCO TRIANGULO S.A. 2,56 35,43 29 BANCO PAN 2,63 36,59 30 BCO 

BANESTES S.A. 2,71 37,84 31 BCO A.J. RENNER S.A. 2,77 38,85 32 BCO 

MERCANTIL DO BRASIL S.A. 2,83 39,79 33 SANTANA S.A. - CFI 2,88 

40,57 34 BRB - BCO DE BRASILIA S.A. 2,91 41,02 35 CREDITÁ S.A. CFI 

2,94 41,64 36 GAZINCRED S.A. SCFI 3,09 44,07 37 BCO DO EST. DE SE 

S.A. 3,18 45,63 38 PORTOSEG S.A. CFI 3,61 53,08 39 BCO DA 

AMAZONIA S.A. 3,64 53,52 40 OMNI SA CFI 4,01 60,30 Desse modo, 

devem os juros remuneratórios ser limitados à taxa média do mercado do 

período contratado, 24/04/2015, cobrada em operações semelhantes ao 

contrato ora revisado, conforme a referida tabela amplamente divulgada 

pelo BACEN. Da análise dos dados acima expostos, verifico que, no caso 

concreto, inexiste a alegada abusividade dos juros pactuados. Com efeito, 

a taxa média é utilizada como parâmetro, e verificando os juros incidentes 

no contrato ajustados em 1,5% ao mês e 19,56% ao ano, tenho que não 

destoam da média praticada pelo mercado, que à época da contratação. 

Assim, verificando a taxa média apurada pelo Banco Central e os juros 

remuneratórios contratados não destoam, se encontrando dentro da média 

de mercado. Assim, mantenho os juros remuneratórios do contrato firmado 

entre as partes, Cédula de Crédito Bancário de nº 492.200.873, constante 

do Id 12136123, celebrado em 24/04/2015, em 1,50% ao mês. - Dos 

encargos da mora No que tange aos encargos incidentes no período de 

inadimplência, pleiteia a requerente a nulidade da incidência de comissão 

de permanência. A cobrança de comissão de permanência encontra 

amparo nas disposições contidas na Resolução nº 1.129/86 do Banco 

Central do Brasil. Assim, a previsão contratual de cobrança da comissão 

de permanência em patamar equivalente à taxa média de mercado não 

pode ser considerada abusiva, nem tampouco potestativa, pois a fixação 

do seu índice não fica ao arbítrio exclusivo do credor. Nesse sentido, o 

colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 294, dispondo que 

"Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de 

permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco 

Central do Brasil, limitada à taxa do contrato". No entanto, embora lícita, a 

comissão de permanência não pode ser exigida de forma cumulada com 

outros encargos moratórios e remuneratórios previstos no contrato, sob 

pena de caracterizar vantagem manifestamente exagerada em favor da 

instituição financeira. Com efeito, a teor da Súmula nº 472 do colendo 

Superior Tribunal de Justiça, "A cobrança de comissão de permanência - 

cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e 

moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros 

remuneratórios, moratórios e da multa contratual". No caso dos autos, em 

relação aos contratos questionados pela requerente, devidamente 

apresentados possibilitando a análise, de n. 349.804.991; n. 349.805.543; 

n. 349.806.578 e n. 731.901.651, verifico que em caso de inadimplemento, 

a cobrança da comissão de permanência seria aplicada em substituição 

aos encargos pactuados. Portanto, os contratos objetos da demanda não 

estabelecem a cobrança de comissão de permanência cumulada com 

outros encargos, razão pela qual não há como ser reconhecido o excesso 

de cobrança. Assim, inexiste abusividade uma vez que a comissão de 

permanência foi aplicada isoladamente em substituição aos demais 

encargos, motivo pelo qual, mantenho a comissão de permanência 

instituída como penalidade da inadimplência, incidente nos contratos 

questionados. Neste sentido os julgados deste E. Tribunal de Justiça, 

vejamos: EMENTA: AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA 

DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - CÉDULAS RURAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE 

DEFESA - REJEITADA - DISCUSSÃO ENCARGOS CONTRATUAIS – MÉRITO 

- JUROS REMUNERATÓRIOS LIMITADOS À 12% A.A. - DECRETO Nº 

22.626/33 - LEI DA USURA - MULTA MORATÓRIA MANTIDA - COMISSÃO 

DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS - SUBSITUIÇÃO 

DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - EXCLUSÃO DAS CLÁUSULAS 

REFERENRES A SEGURO ESCAI E COMISSÃO DE SEGURO - INOVAÇÃO 

RECURSAL - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - IMPOSSIBILIDADE - 

RECURSO DESROVIDO - DECISÃO MANTIDA.1- Não há falar em 

cerceamento de defesa se a peculiaridade da demanda não exige, para o 

seu desfecho, produção de outras provas que não as constantes dos 

autos. A discussão baseia-se em matéria essencialmente de direito 

(revisão de cláusulas contratuais), permitindo o julgamento antecipado da 

lide, já que o contrato foi apresentado é suficiente para dirimir a lide.2- 

Apesar da incidência das regras consumeristas, o ordenamento tem 

admitido a cobrança dos juros remuneratórios acima de 12% ao ano nos 

Contratos Bancários, com a ressalva de que a taxa contratada não deve 

extrapolar a média praticada no mercado na época da contratação. 

Contudo, essa regra não se aplica às Cédulas de Crédito rural, eis que 

possui disposição própria quanto à questão, consoante Decreto Lei 

167/67, Lei 6.840/80 e Decreto Lei 413/69, que conferem ao Conselho 

Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Assim, 

diante a omissão desse órgão governamental, incide a limitação de 12% 

a.a., prevista no Decreto nº 22.626/33 (Lei da Usura). No caso concreto, 

nota-se que os juros remuneratórios foram fixados em 6% a.a. nas 

Cédulas Rurais, objetos da, de forma que não falar na abusividade do 

referido encargo.3- Em relação à multa moratória de 10%, insta registrar 

que o artigo 71 do Decreto-Lei nº 167/67 estabelece que “Em caso de 

cobrança em processo contencioso ou não, judicial ou administrativo, o 

emitente da cédula rural, da nota promissória, ou aceitante da duplicata 

rural responderá ainda pela multa de 10% (dez por cento), sobre o 

principal e acessórios em débito, devida a partir do primeiro despacho da 

autoridade competente na petição de cobrança ou de habilitação de 
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crédito”. Nessa esteira, como a multa de 10% foi fixada para o caso de 

mora, há de ser mantida, tal como contratada.4- Tendo em vista que as 

matérias correspondentes a abusividade da cobrança da comissão de 

permanência, cumulada com outras encargos, a substituição dos índices 

de correção monetária (TJLP pelo INPC), bem como à exclusão das 

cláusulas referentes a cobrança do “seguro escai” e “comissão de 

seguro”, não terem sido objeto do pedido inicial, torna-se evidente a 

ocorrência de inovação recursal, fato que impede o conhecimento das 

matérias neste Recurso, eis que vedado pelo ordenamento jurídico.5- Não 

se aplica a inversão do ônus sucumbencial quando demonstrado que o 

litigante decai de parte mínima do pedido. Na hipótese, dos seis pedidos 

formulados pelo Recorrente, apenas dois foram acolhidos, de modo que 

deve responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios. 

(TJ/MT, 0000654-29.2013.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019) DO 

MÉRITO A monitória está fundamentada na Cédula de Crédito Bancário de 

nº 492.200.873, constante do Id 12136123, celebrado em 24/04/2015. 

Acerca do tema, assim estabelece o artigo 28 da Lei n. 10.931/2004: "Art. 

28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e 

representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela 

indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou 

nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o." 

Diante disso, é autorizada a emissão do título para documentar pagamento 

de saldo devedor, com a intenção de novar, concernente às operações de 

crédito contratadas anteriormente, conforme ajustado pelas partes. Assim, 

no caso sub judice, verifica-se que a cédula contratada, Cédula de Crédito 

Bancário de n. 492.200.873, constante do Id 12136123, acostada 

acompanhada do demonstrativo da conta vinculada, Id 12136137, 

cumpriram às exigências legais e, portanto, comprovam a disponibilização 

de limite em favor dos requeridos. O requerido apesar de questionar a 

abusividade das cláusulas do contrato, não impugnou as movimentações 

financeiras retratadas no demonstrativo de débito, o que tornou evidente a 

utilização das quantias disponibilizada pelo banco, questionando apenas 

os contratos anteriores que deram origem ao débito, bem como, a 

amortização do débito. Todavia, apesar dos argumentos dos requeridos, 

tenho que a ação trata apenas e tão somente da Cédula de Crédito 

Bancário de n. 492.200.873, constante do Id 12136123, de forma que 

pedido de revisão de outros contratos deve ser postulado em ação 

própria. Ademais, vejamos o entendimento pacificado pelo Superior 

Tribunal de Justiça, quando do julgamento do RESP 1291575/PR, sob o rito 

dos recursos repetitivos: EMENTA: DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 

543-C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A 

CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004. 

POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO 

DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA 

DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2º DO ART. 28 DA LEI REGENTE. 1. Para fins 

do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo 

extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer 

natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a 

abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo 

ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro 

demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o 

diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor 

deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 

28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004). 3. No caso concreto, recurso 

especial não provido. (REsp 1291575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013) 

Assim, entendo que inexiste excesso de execução alegado pelo 

requerido. Portanto, o contrato é documento que contém a obrigação 

incondicionada de pagamento de quantia determinada em momento certo. 

Bem ainda, vejo dos autos que o banco acostou a planilha de 

demonstrativo do débito. Inadmissível, assim, os embargantes alegarem a 

inexigibilidade do título executivo extrajudicial acostado à monitória, pois 

esta recai sobre a obrigação, que, no caso dos autos, é certa, líquida e 

exigível e não sobre o título que a corporifica. Ao depois, ressalto, não 

nega o requerido, ora embargante, que havia relação jurídica entre as 

partes, limitando-se apenas a questionar a exigibilidade, certeza e liquidez 

do título, bem ainda, aduzindo a onerosidade excessiva do contrato. No 

que concerne ao pedido dos requeridos, constante dos embargos à 

monitória, para que seja reconhecida má-fé por parte do banco 

requerente, aplicando-se as penalidades por litigância de má-fé, razão não 

lhe assiste. Na esteira do que já decidiu o colendo Superior Tribunal de 

Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende de que a outra 

parte comprove haver sofrido dano processual. Eis o que se depreende 

da seguinte ementa, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 

I - Não demonstrado o dano processual sofrido pela parte, não prospera o 

pedido de aplicação da pena de litigância de má-fé. Agravo Regimental 

improvido. (AgRg no Ag 806.085/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 01/12/2008). Desse modo, 

não demonstraram os requeridos o alegado, de maneira que indefiro o 

pedido de litigância de má-fé. Desse modo, tenho que os embargantes não 

podem eximir-se de pagar um título, simplesmente alegando a ausência de 

cláusulas exorbitantes, não lhe restando alternativa a não ser honrar a 

dívida. Portanto, diante de tais evidências, outro caminho não resta ao 

julgador senão concluir pela procedência do pleito, que deve prosseguir, 

convertendo-se em título executivo. DISPOSITIVO. Ante o exposto, nos 

termos dos artigos 487, inciso I, e 702, §8º, do Código de Processo Civil, 

julgo procedente a pretensão formulada pelo requerente na ação 

monitória, e improcedente os embargos interpostos pelos requeridos, 

constituindo de pleno direito o título executivo judicial embasado na Cédula 

de Crédito Bancário de n. 492.200.873, constante do Id 12136123, firmada 

entre as partes, devendo obedecer ao que segue: 1. Mantenho os juros 

remuneratórios do contrato firmado entre as partes, Cédula de Crédito 

Bancário de nº 492.200.873, constante do Id 12136123, celebrado em 

24/04/2015, em 1,50% ao mês. 2. Mantenho a comissão de permanência 

instituída como penalidade da inadimplência, incidente no contrato 

questionado. 3. Mantenho as demais cláusulas do contrato. Condeno os 

requeridos ao pagamento das custas do processo e honorários 

advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do 

valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2º do art. 

85 e parágrafo único do artigo 86, ambos do Código de Processo Civil, que 

ficará suspenso por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do 

artigo 12 da Lei n. 1.060/50. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, 

dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas 

devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 18 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário [1] “Nos 

contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da 

abusividade das cláusulas.”

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003246-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B K B FONTES - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT12550-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1003246-51.2018.8.11.0041. Vistos etc. B. K. B. Fontes ME 

devidamente qualificado e representado, ajuizou os presentes embargos à 

execução em desfavor do Banco Bradesco S/A, igualmente qualificado e 

representado, com as alegações e fundamentos que seguem. Explicou a 

embargante que versa a ação inaugural de ação de execução de título 

extrajudicial apensa (Feito nº 1016621-56.2017.8.11.0041). Argumentou 

que se trata o processo acima identificado, sobre suposto inadimplemento 

de obrigação, onde o banco embargado objetiva o recebimento do valor de 

57.658,55 (cinquenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e 

cinquenta e cinco centavos), valor referente a Cédula de Crédito Bancário 

de nº 010.354.024. Pediu em sede de tutela antecipada, que fosse 

determinado à ao banco embargado que excluísse o nome do embargante 

dos órgãos de restrições, sob pena de pagamento da multa, bem como, 

que fosse autorizado o depósito das parcelas incontroversas. Defendeu a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, questionando a taxa de 

juros remuneratórios incidentes na cédula, aduzindo que está acima da 

taxa média de mercado, a capitalização dos juros que alega diária e 
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abusiva, questionando ainda os encargos moratórios, pedindo pela 

revisão do contrato. Ao final, pugnou pela procedência da ação e revisão 

do contrato, bem como a condenação do banco embargado nos 

consectários da sucumbência. Com a inicial vieram documentos. Pela 

decisão de Id 13758288 determinou o Juízo que a embargante emendasse 

a inicial, trazendo aos autos o valor da causa. Compareceu a embargante 

indicando o valor da causa em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), petição 

de Id 14086958. Pela decisão contida no Id 16375139 deferiu o Juízo o 

pedido de emenda a inicial, recebeu os embargos sem efeito suspensivo, 

determinando a citação do banco para impugnar. Devidamente intimado o 

banco apresentou impugnação aos embargos, Id 18347284. Em sua 

defesa impugnou o pedido da embargante, aduzindo a impossibilidade de 

revisão do contrato, refutando os argumentos da exordial, pedindo pela 

improcedência dos embargos. Intimadas as partes a especificarem as 

provas que ainda pretendiam produzir, decisão de Id 20780317, apenas o 

banco manifestou pelo julgamento da lide. Intimadas as partes acerca da 

possibilidade de designação de audiência de conciliação na tentativa de 

composição amigável entre as partes, decisão de Id 24304997, apenas o 

banco manifestou aduzindo não ter interesse em firmar acordo. Vieram-me 

os autos conclusos para julgamento. É o relatório. Fundamento e Decido. 

Destaco que as questões postas em debate nos presentes embargos, por 

se situarem apenas no âmbito do direito, não estão a exigir a dilação 

probatória, encontrando-se suficientemente demonstrada com a 

documentação vertida para os autos, justificando o seu julgamento no 

estado em que se encontra, consoante permissivo contido no inciso III do 

artigo 920 do Código de Processo Civil. Explicou a embargante que versa a 

ação inaugural de ação de execução de título extrajudicial apensa (Feito 

nº 1016621-56.2017.8.11.0041). Argumentou que se trata o processo 

acima identificado, sobre suposto inadimplemento de obrigação, onde o 

banco embargado objetiva o recebimento do valor de 57.658,55 (cinquenta 

e sete mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco 

centavos), valor referente a Cédula de Crédito Bancário de nº 

010.354.024. Defendeu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

questionando a taxa de juros remuneratórios incidentes na cédula, 

aduzindo que está acima da taxa média de mercado, a capitalização dos 

juros que alega diária e abusiva, questionando ainda os encargos 

moratórios, pedindo pela revisão do contrato. Compulsando os autos da 

execução, observo que está fundamentada na Cédula de Crédito Bancário 

Empréstimo - Capital de Giro n° 010.354.024, vinculada à C/C n° 5778 - 9, 

agência 3017 - 1, celebrado em 29.08.2016, onde o exequente emprestou 

à executada a importância de R$ 53.671,99 ( cinquenta e três mil, 

seiscentos e setenta e um reais e noventa e nove centavos), para ser 

restituída em 24 parcelas mensais no valor de R$ 3.278,21 (três mil, 

duzentos e setenta e oito reais e vinte e um centavos), vencendo a 

primeira em data de 26.11.2016 e a última em data de 26.10.2018. Nos 

autos da execução afirmou o banco que o pagamento da parcela de 

acordo com a cláusula 6ª do contrato é mediante débito na conta corrente 

n° 5778 – 9, que a executada mantém junto à agência 3017 - 1 do banco 

exequente, no entanto, que não foi possível realizar o débito da parcela 

vencida em data 01.03.2017 face à inexistência de saldo disponível, 

ocorrendo o vencimento antecipado de todo o débito, conforme cláusula 8ª 

do contrato. Devidamente intimado o banco apresentou impugnação aos 

embargos, Id 18347284. Em sua defesa impugnou o pedido da 

embargante, aduzindo a impossibilidade de revisão do contrato, refutando 

os argumentos da exordial, pedindo pela improcedência dos embargos. 

Inexistindo preliminares, passo à análise do mérito da ação. - DO MÉRITO 

DA DECLARAÇÃO GENÉRICA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS NOS 

CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES O art. 141 do Código de 

Processo Civil reproduz o brocardo do direito romano sententia debet esse 

libello conformis. Assim, o mister do julgador restringe-se à tutela 

reclamada pelo particular, permitindo-se-lhe de conhecer pedidos 

genéricos somente nos casos do art. 324 da mesma Carta, o que não é o 

caso dos autos. Logo, tendo em vista que era possível à parte autora 

determinar as cláusulas que entende abusivas (fazendo-o através da 

leitura do contrato), somando-se ao teor do enunciado n.º 381 do Superior 

Tribunal de Justiça[1], vão indeferidos os pedidos genéricos. Inicialmente, 

destaco que a revisão contratual é um direito que assiste à parte 

requerente, diante da pretensão de rever as cláusulas contratuais que 

entende serem abusivas, e que por essa razão a fizeram pagar mais do 

que supostamente devia. - Dos juros remuneratórios Alega a embargante 

excesso de execução e destacam que a legislação aplicável ao caso limita 

os encargos financeiros a 12% ao ano e veda a cobrança de juros 

capitalizados. A respeito dos juros remuneratórios, seguindo a orientação 

firmada no âmbito do Egrégio STJ que consolidou sua jurisprudência no 

sentido de que os juros remuneratórios devem observar a taxa média de 

mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. Neste sentido, cito o 

precedente da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. 

APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 297/STJ. (...) AFASTAMENTO DA 

LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO. 

INAPLICABILIDADE, NO CASO, DA LEI DE USURA. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 

4.595/64 E DA SÚMULA 596/STF. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DO 

PERCENTUAL AVENÇADO ENTRE AS PARTES EM RELAÇÃO À TAXA 

MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE E REVISÃO, PELO 

PODER JUDICIÁRIO, EM CADA CASO, DE EVENTUAL ABUSIVIDADE, 

ONEROSIDADE EXCESSIVA OU OUTRAS DISTORÇÕES NA COMPOSIÇÃO 

CONTRATUAL DA TAXA DE JUROS, NOS TERMOS DO CÓDIGO CIVIL. 

APURAÇÃO QUE DEVE SER FEITA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, À 

VISTA DAS PROVAS PRODUZIDAS. APLICAÇÃO DA TAXA PREVISTA NO 

CONTRATO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO.(STJ, AgRg no Ag 967.393/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 

10/09/2010) Nesse sentido, trago à baila jurisprudência: APELAÇÃO 

CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. 

CONTRATOS DE CONTA CORRENTE E EMPRESTIMO. CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR. A Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - 

CDC) é aplicável às instituições financeiras, portanto, aplica-se aos 

contratos de empréstimo. Súmula nº 297 do STJ. No entanto, a sua 

aplicação depende da comprovação de abusividade. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. Possibilidade da limitação da cobrança de juros 

remuneratórios, quando comprovada a abusividade. Contrato não juntado 

aos autos. Limitação à taxa média do mercado na data da contratação. (...) 

APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-RS - Apelação Cível Nº 

70037488640, Segunda Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em 27/04/2011). APELAÇÃO. 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. ABERTURA DE 

CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE E EMPRÉSTIMO. (...) Possibilidade de 

limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado na época da 

contratação, nos moldes do julgamento do REsp nº1.061.530 do STJ, 

representativo da controvérsia (art. 543-C, com a redação da Lei 

11.672/2008), e da Súmula 296 do STJ. Todavia, na situação concreta, as 

taxas aplicadas nos empéstimos eram menores do que a taxa média de 

mercado à época. Abusividade dos encargos não caracterizada. E, não 

juntado o instrumento contratual da conta-corrente, deve ser observada a 

taxa média de mercado, até o limite contratual. (...) Apelo do banco provido 

parcialmente e apelo do autor improvido. (TJ-RS - Apelação Cível Nº 

70040458192, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Orlando Heemann Júnior, Julgado em 24/11/2011). O teor da 

Súmula nº 596 do STF, extrai-se que, quanto às taxas de juros e outros 

encargos cobrados, as instituições financeiras não se sujeitam às 

limitações impostas pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33). Por isso, 

entendo que os juros remuneratórios não podem ser limitados ao 

percentual de 12% ao ano. Ainda, tenho que deve o julgador, em cada 

caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato com a 

taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, praticada no mesmo 

período, a fim de afastar eventual vantagem exagerada em favor da 

instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, do CDC, lembrando que a 

taxa média de mercado serve apenas como parâmetro e não como limite. 

Analisando o contrato firmado entre as partes, verifico dos juros 

remuneratórios expressamente pactuados no item 3, do quadro II, que 

trata das características da operação, da cédula de crédito bancário ora 

questionada, de nº 010.354.024, constante do Id 7366747 dos autos da 

execução, que trata dos encargos financeiros, que foram ajustadas em 

2,78% ao mês e 38,96% ao ano. Observa-se, quanto aos juros 

remuneratórios em relação à taxa aplicada no mercado para a referida 

operação, previu para o período contratado os seguintes percentuais, 

c o n s o a n t e  p l a n i l h a  e x t r a í d a  d o  s i t e : 

http://www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201203.xls: Taxas de juros Posição 

Instituição % a.m. % a.a. 1 BCO ABC BRASIL S.A. 1,50 19,54 2 BCO 

CATERPILLAR S.A. 1,54 20,06 3 SCANIA BCO S.A. 1,76 23,23 4 BCO 

VOLVO BRASIL S.A. 1,79 23,76 5 BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. 1,82 

24,20 6 BCO SAFRA S.A. 1,85 24,60 7 BCO GUANABARA S.A. 1,97 26,33 

8 LECCA CFI S.A. 2,02 27,07 9 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 2,02 

27,16 10 BCO DAYCOVAL S.A 2,04 27,35 11 PORTOCRED S.A. - CFI 2,04 
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27,36 12 BCO LUSO BRASILEIRO S.A. 2,06 27,76 13 BCO VOLKSWAGEN 

S.A 2,10 28,28 14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2,12 28,64 15 BCO BS2 

S.A. 2,12 28,65 16 BCO DES. DE MG S.A. 2,19 29,70 17 BCO DO 

NORDESTE DO BRASIL S.A. 2,22 30,14 18 CARUANA SCFI 2,23 30,29 19 

KIRTON BANK 2,32 31,72 20 BCO BRADESCO S.A. 2,33 31,77 21 ITAÚ 

UNIBANCO S.A. 2,45 33,63 22 BANCO PAN 2,46 33,88 23 BCO 

MERCANTIL DO BRASIL S.A. 2,56 35,40 24 PARANA BCO S.A. 2,58 35,73 

25 BANCO TOPÁZIO S.A. 2,76 38,71 26 BCO BANESTES S.A. 2,79 39,08 

27 BCO DO ESTADO DO RS S.A. 2,82 39,60 28 BCO TRIANGULO S.A. 

2,85 40,15 29 BRB - BCO DE BRASILIA S.A. 3,07 43,73 30 GAZINCRED 

S.A. SCFI 3,16 45,18 31 PORTOSEG S.A. CFI 3,16 45,19 32 BCO DA 

AMAZONIA S.A. 3,40 49,28 33 BCO A.J. RENNER S.A. 3,42 49,76 34 OMNI 

SA CFI 3,62 53,26 35 DIRECAO S.A. CFI 5,56 91,52 Da análise dos dados 

acima expostos, verifico que, no caso concreto, inexiste a alegada 

abusividade dos juros pactuados, pois, como dito, a taxa média é utilizada 

como parâmetro e não como regra de limite, sendo que os juros 

contratados não destoam da média praticada pelo mercado, não havendo 

taxa maior que o dobro da média, o que caracterizaria a abusividade, 

sendo que a diferença da taxa mensal é de pouco mais de um ponto 

percentual e a anual de doze pontos percentuais. Assim, mantenho os 

juros remuneratórios incidentes na Cédula de crédito Bancário – 

Empréstimo Capital de Giro de nº 010.354.024 em 2,78% ao mês. - Da 

Capitalização dos Juros Estando hoje pacificada a capitalização dos juros 

nos termos da MP 2170-36/2001, não havendo se falar em ilegalidade da 

cobrança. Doutro lado, rebela-se o requerente também contra a forma de 

capitalização da dívida, sendo mais uma vez improcedente a sua 

argumentação, haja vista que, desde a vigência da MP 1.963-17/2000, não 

é mais vedada a capitalização mensal de juros, conforme salienta a 

súmula 539 do STJ: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade 

inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do 

Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, 

reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” 

(REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 973.827). Ainda neste sentido: 

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES 

REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 

22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros 

vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um 

ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que 

expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os 

juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor 

principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles 

passam a incidir novos juros. (...) A previsão no contrato bancário de taxa 

de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir 

a cobrança da taxa efetiva anual contratada'. (...) 6. Recurso especial 

conhecido em parte e, nessa extensão, provido." (STJ – REsp 973827, 

Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 27/06/2012) Assim, temos duas 

condições para a validação da capitalização em periodicidade inferior ao 

ano: que tenha sido contratada após março de 2000; que tenha havido 

expressa previsão dessa incidência no contrato. Pois bem, verifica-se, na 

hipótese, que estava expresso nos contratos, firmados a partir de 2007, 

ou seja, na vigência da referida Medida Provisória, que a taxa de juros 

anual seria superior ao décuplo da taxa de juros prevista ao mês, o que, 

segundo a Súmula 541 do mesmo STJ já é suficiente a caracterizar a 

capitalização inferior a um ano, sendo desnecessária a explicitação 

textual do que já consta matematicamente expresso, verbis: Súmula 541: 

“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao 

duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa 

efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331). Súmula 539: 

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em 

contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro 

Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 

2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, 

REsp 1.112.880 e REsp 973.827). Logo, a capitalização dos juros, 

expressamente pactuada no item 5, do quadro II, que trata das 

características da operação, da cédula de crédito bancário ora 

questionada, de nº 010.354.024, indica que a capitalização é diária, e, por 

pressuposto está autorizada a capitalização dos juros. Destarte, aqui não 

merece revisão a cédula de crédito bancário ora questionada, de nº 

010.354.024. - Dos encargos moratórios No que tange aos encargos 

incidentes no período de inadimplência, conforme pleiteia a embargante, 

almejando a nulidade dos encargos moratórios, especificamente da 

cláusula que estabelece correção monetária cumulada com comissão de 

permanência. Observo especificamente do contrato discutido, constante 

do Id 7366747 da execução apensa, não a incidência de comissão de 

permanência, mas a incidência de juros remuneratórios fazendo vezes de 

comissão. Conforme se observa da cláusula que trata dos encargos 

moratórios, cláusula 5 do contrato, “que a mora resultará do 

inadimplemento da dívida, independentemente de notificação ou 

interpelação judicial ou extrajudicial, e nesse caso os encargos da dívida 

serão exigíveis pelo período que decorrer da data do inadimplemento ou 

mora até a efetiva liquidação da dívida da seguinte forma: a1) juros 

remuneratórios (a2) juros moratórios à taxa de 1% ao mês ou fração, 

incidentes sobre o valor da dívida acrescida dos juros remuneratórios; 

(a3) multa de 2% incidentes sobre o valor da dívida”. No entanto, ressalto 

que não é possível a cumulação dos juros remuneratórios com juros 

moratórios e multa moratória no período de inadimplência, uma vez que 

representa, em verdade, a comissão de permanência, a qual, segundo 

remansosa jurisprudência, tem vedada a cobrança cumulada com outros 

encargos. A propósito, confiram-se os seguintes julgados: “DIREITO DO 

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. 

FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS 

CUMULADOS COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA. CUMULAÇÃO 

INDEVIDA. 1. A comissão de permanência constitui encargo incidente 

quando constituída a mora, apresentando o caráter múltiplo de atualizar e 

remunerar a moeda, não podendo haver a cumulação de multa com juros e 

comissão de permanência. 2. Constatada a cobrança de juros 

remuneratórios, fazendo as vezes de comissão de permanência, 

cumulada com encargos outros, deve-se afastar do contrato previsão 

dessa natureza. 3. Apelação provida para extirpar do contrato firmado 

entre as partes a cobrança de juros remuneratórios disposta na cláusula 

7ª. Em consequência, condenou-se o Réu ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios.” (APC 2010071027308-4, 1ª Turma Cível, Relator 

Desembargador FLÁVIO ROSTIROLA, julgado em 11/01/2012, DJ-e de 

16/01/2012 p. 68) (sem grifos no original) “CIVIL, CONSUMIDOR E 

PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO 

MENSAL DE JUROS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE 

INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º, DA MP N.º 2170-36/2001 PELO 

CONSELHO ESPECIAL DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

IMPOSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE 

CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS DE MORA. LIMITAÇÃO À TAXA 

DO CONTRATO. TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO. ABUSIVIDADE. 

COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS DURANTE O PERÍODO DA 

NORMALIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE DE INSCREVER O NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. ATRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA AO RÉU. 

1. Com a revogação do § 3º do art. 192 da Constituição Federal, pela 

Emenda Constitucional nº 40/03, a limitação da taxa dos juros 

remuneratórios em 12% ao ano passou a ser tratada, apenas, pela 

legislação infraconstitucional. E, consoante entendimento pacífico da 

doutrina e da jurisprudência, as disposições contidas na referida 

legislação não se aplicam às instituições que integram o Sistema 

Financeiro Nacional, sob o fundamento de que este é regido pela Lei nº 

4.595/64. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal, no Enunciado 596, 

consolidou o entendimento de que os limites à estipulação da taxa de 

juros, constantes do Decreto nº 22.626/33, não se aplicam às operações 

realizadas por instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional. 

Assim sendo, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 

juros, sendo, a princípio, livres para fixarem com o contratante os juros a 

serem aplicados. 2. O art. 5º, da MP n.º 2170-36/2001, foi declarado 

inconstitucional, por decisão do Conselho Especial deste Tribunal de 

Justiça, no controle incidental de constitucionalidade, de modo que 

subsiste a vedação à capitalização mensal de juros. 3. Existindo no 

contrato encargo que, embora não receba o mesmo nome, tenha idêntica 

natureza da comissão de permanência, deve receber o mesmo tratamento 

desta, ou seja, deve ser calculado segundo a taxa de mercado apurada 

pelo Banco Central do Brasil, desde que limitado à taxa de juros do 

contrato e não cumulado com outros encargos de mora. 4. A cobrança da 

taxa de emissão de boleto é abusiva, na medida em que se trata de 

serviço inerente à própria atividade bancária, não havendo qualquer 

contraprestação por parte da entidade financeira, violando, assim, os 
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direitos do consumidor. 5. O reconhecimento da existência de cobrança de 

encargos abusivos, durante o período da normalidade contratual, afasta 

os efeitos da mora, o que impossibilita a inclusão do nome do autor nos 

cadastros de restrição ao crédito, enquanto pender a discussão judicial 

acerca do contrato. 6. Se, com o provimento de seu recurso, o autor 

passou a ser vencedor na maior parte de seus pedidos, restando vencido 

em parcela mínima, impõe-se a inversão dos ônus da sucumbência, para 

que estes sejam atribuídos integralmente ao réu. 7. Apelo parcialmente 

provido.” (APC 2009011000855-0, 4ª Turma Cível, Relator Desembargador 

ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, julgado em 07/12/2011, DJ-e de 

12/01/2012 p. 105) (sem grifos no original) No particular, pertinentes os 

fundamentos expendidos pelo eminente Relator da APC n.º 

2010071027308-4, acima citada, razão pela qual peço vênia para 

transcrevê-los, por se tratar de caso análogo ao presente: “Recordemos 

que a comissão de permanência constitui encargo incidente quando 

constituída a mora, apresentando o caráter múltiplo de atualizar e 

remunerar a moeda, não podendo haver a cumulação de multa com juros 

moratórios e comissão de permanência.” No caso em análise, os juros 

remuneratórios, que fazem as vezes da comissão de permanência, 

encontram-se cumulados com juros moratórios e multa. Restaram, pois, 

arbitrados de forma potestativa, de modo que uma parte encontra-se à 

mercê da outra, na medida em que as taxas de tais juros somente poderão 

ser aferidas pela própria Instituição Financeira. Em outras palavras, o 

consumidor não foi informado, claramente, do quanto lhe será cobrado na 

hipótese de impontualidade no pagamento. Logo: PROCESSO CIVIL. 

REVISÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA. 

RECURSO DESPROVIDO. Não é possível a cumulação dos juros 

remuneratórios com juros moratórios e multa moratória no período de 

inadimplência, por representar, em verdade, comissão de permanência, a 

qual não pode ser cumulada com outros encargos. (Acórdão n. 604162, 

20110110193234APC, Relator LÉCIO RESENDE, 1ª Turma Cível, julgado em 

18/07/2012, DJ 23/07/2012 p. 69) Assim, mesmo não sendo possível 

verificar a incidência de comissão de permanência como alegado pelo 

requerente, no entanto, em consequência da exclusão dos juros 

remuneratórios (que, no caso, em ambos os contratos, faz às vezes de 

comissão de permanência), deve-se instituir como penalidades de mora: 

multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) 

ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC. Da Repetição de Indébito 

Registro que a repetição do indébito é consequência lógica da redefinição 

do débito operada a partir da revisão do contrato. Assim, no caso, deve 

ser deferido. Isso porque reconhecida a cobrança de tarifas ou encargos 

abusivos, na prática, haverá repetição do indébito, caso cabalmente 

demonstrado o pagamento a maior. Assim entende a jurisprudência: 

“REVISIONAL. CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO. DESCONTO DE 

DUPLICATAS. PRELIMINAR. LIMITES DA REVISÃO. A RENOVAÇÃO 

AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA 

CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) NÃO IMPORTA EM NOVAÇÃO, HAJA 

VISTA A UNICIDADE E A CONTINUIDADE DA RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE 

AS PARTES, POSSIBILITANDO A REVISÃO JUDICIAL DE TODA A 

RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE 

REVISÃO DE CLÁUSULAS A LIMITAR OS JUROS PRATICADOS DE FORMA 

ELEVADA, COM FUNDAMENTO NO CDC. CAPITALIZAÇÃO. E AFASTADA 

A CAPITALIZAÇÃO MENSAL, UMA VEZ AUSENTE AUTORIZAÇÃO LEGAL, 

SENDO PERMITIDA NA FORMA ANUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. É 

ILEGAL QUANDO ESTIPULADA EM ÍNDICE ABERTO, SUJEITO AO 

EXCLUSIVO ARBÍTRIO DE UMA DAS PARTES, FORTE O DISPOSTO NO 

ART. 115, DO CÓDIGO CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. O PARAGRAFO 

ÚNICO DO ART. 42 DO CDC NÃO EXIGE A PROVA DO PAGAMENTO COM 

ERRO, BASTANDO A COBRANÇA DE QUANTIA INDEVIDA PARA 

POSSIBILITAR A DEVOLUÇÃO DO EXCESSO, QUE DEVERÁ SER IGUAL 

AO PAGO A MAIOR E NÃO EM DOBRO, UMA VEZ AUSENTE A MA-FÉ DO 

BANCO.” (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70006947238, DÉCIMA SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: PAULO AUGUSTO 

MONTE LOPES, JULGADO EM 24/09/2003). Eventualmente, comprovados 

pagamentos a maior e indevidos, mostra-se possível à repetição do que foi 

pago, mas não em dobro e sim na forma simples. Antes da repetição de 

indébito, todavia, deve haver a compensação, nos termos do art. 369 do 

Código Civil. - Dos embargos à execução É sabido que a nulidade da 

execução de título extrajudicial abrange a verificação da existência de 

obrigação líquida, certa e exigível, cuja certeza traduz-se na existência da 

obrigação, a liquidez refere-se ao objeto da prestação (o que e quanto 

deve ser adimplido pelo devedor), já a exigibilidade se expressa no 

vencimento da dívida. Assim, o contrato é documento que contém a 

obrigação incondicionada de pagamento de quantia determinada em 

momento certo. Bem ainda, vejo dos autos da execução que o banco 

acostou a planilha de demonstrativo do débito. Ao depois, ressalto, não 

nega a embargante/executada a relação jurídica existente entre as partes, 

limitando-se apenas a questionar a abusividade de algumas cláusulas, 

alegando onerosidade excessiva do contrato. Desse modo, tenho que a 

embargante não pode eximir-se de pagar um título, simplesmente alegando 

a ausência de cláusulas exorbitantes, não lhe restando alternativa a não 

ser honrar a dívida. Portanto, diante de tais evidências, outro caminho não 

resta ao julgador senão concluir pela parcial procedência do pleito. 

DISPOSITIVO. Em face do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os presentes “Embargos à Execução” promovidos por B. K. B. Fontes ME 

em desfavor do Banco Bradesco S/A. Deve a Execução apensa (Feito nº 

1016621-56.2017.811.0041), ter prosseguimento nos seus ulteriores 

termos. E para tanto, reviso a Cédula de crédito Bancário – Empréstimo 

Capital de Giro de nº 010.354.024, firmada entre as partes, que 

fundamenta a execução apensa e determino o seguinte: a) Mantenho os 

juros remuneratórios incidentes na Cédula de crédito Bancário – 

Empréstimo Capital de Giro de nº 010.354.024 em 2,78% ao mês. b) 

Mantenho a capitalização diária contratada. c) Excluo os juros 

remuneratórios (que, no caso, faz às vezes de comissão de 

permanência), devendo-se instituir como penalidades de mora: multa de 

2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês 

e, ainda, a correção monetária pelo INPC. d) Mantenho as demais 

cláusulas do contrato. A liquidação de sentença deverá obedecer aos 

parâmetros desta decisão, devendo a repetição de indébito realizar-se na 

forma simples. Considerando a sucumbência recíproca das partes, fixo os 

honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da 

causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 

85 do CPC. Custas processuais, “pro rata’. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, traslade-se cópia da presente decisão para a ação de 

execução apensa (Feito nº 1016621-56.2017.8.11.0041), que deverá ter o 

devido prosseguimento. Após, desapense-se, dê-se baixa na distribuição 

e arquive-se com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 19 de março de 2020. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário [1] “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador 

conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004756-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELMA ZONOIZO ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1004756-31.2020.8.11.0041. Vistos etc. Banco Honda S/A 

propôs Ação de Busca e Apreensão, em face de Elma Zonoizo Alves, no 

entanto, requereu ao Id 29035004, desistência do feito. Em consequência, 

JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII 

do artigo 485, do Código de Processo Civil. Deixo de oficiar ao DETRAN, 

tendo em vista não haver nenhum ofício expedido por este juízo 

determinando a inclusão de restrição judicial àquele órgão (DETRAN). No 

tocante ao pedido de baixa do gravame do veículo de Id 29035004 - pág. 

2, por se tratar de averbação não determinada por este juízo, mas 

decorrente da própria alienação fiduciária, cabe ao banco liberar o veículo 

da restrição administrativa. Deixo de oficiar à Central de Mandados para 

devolução de mandado, uma vez que não houve expedição de mandado 

de busca, apreensão e citação nestes autos. Custas iniciais de 

distribuição e custas remanescentes, estas se houver, deverão ser 

arcadas pela parte autora. Ante a renúncia ao prazo recursal, dê-se baixa 

no distribuidor e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 19 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário
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Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004731-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1004731-18.2020.8.11.0041. Vistos etc. Ante a notícia do 

cumprimento do acordo vinda junto ao Id 30023739, homologo por 

sentença, para que surtam seus devidos e legais efeitos, o acordo 

celebrado pelas partes instrumentalizado junto ao Id 29348487. Em 

consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil. Deixo de proceder à liberação de eventuais restrições 

junto ao DETRAN, tendo em vista, não haver nenhum ofício expedido por 

este juízo solicitando a inclusão de restrições àquele órgão. No tocante ao 

pedido de baixa do gravame do veículo junto ao Id 29348487 - pág. 2, por 

se tratar de averbação não determinada por este juízo, mas decorrente da 

própria alienação fiduciária, cabe ao banco liberar o veículo da restrição 

administrativa. Ainda, de acordo com o art. 90, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas 

processuais finais. Honorários advocatícios conforme pactuado. Custas 

iniciais de distribuição, estas se houver, deverão ser arcadas pela parte 

autora. Ante a renúncia ao prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 19 de 

março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036134-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOIR DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - MT15999-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1036134-73.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: FRANCISCO JOIR DA SILVA 

EXECUTADO: BANCO DAYCOVAL S/A Sentença Vistos etc. Trata-se de 

processo sentenciado com trânsito em julgado, ID 24655190. A parte 

exequente compareceu aos autos pleiteando pelo cumprimento de 

sentença em relação aos honorários advocatícios, apresentando o cálculo 

débito atualizado, consoante ID 24712917. O Banco executado 

compareceu espontaneamente aos autos junto ao ID 25721317, 

informando o pagamento da condenação, 25721321. A parte exequente 

concordou com o valor depositado, requerendo a expedição de alvará 

judicial, ID 27176355. Diante disso, decorrido o prazo recursal, expeça-se 

alvará para levantamento dos valores depositados na Conta Única, em 

favor da patrona da exequente, consoante dados informados ID 

27176355. Ante o pagamento da integral da condenação, julgo e declaro 

extinto o processo em fase de cumprimento de sentença, na forma da 

previsão contida no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Após, 

dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas 

devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 19 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034160-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELINO DE SOUZA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1034160-64.2019.8.11.0041 Vistos etc. Homologo por 

sentença, para que surtam seus devidos e legais efeitos, o acordo 

celebrado pelas partes instrumentalizado junto ao Id 29371315 e 

29371316. Termo de restituição, constante no Id 28957356 - pág. 3. Em 

consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil. Ainda, de acordo com o art. 90, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas 

processuais finais. Honorários advocatícios conforme pactuado. Ante a 

renúncia ao prazo recursal, expeça-se o competente alvará judicial, dê-se 

baixa no distribuidor e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. 

P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 19 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031119-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961-O 

(ADVOGADO(A))

UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA OAB - MT2528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1031119-60.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. José Francisco Neto, 

devidamente qualificada e representada nos autos, ingressou com a 

presente Ação Declaratória c/c Indenizatória e Pedido de Tutela Provisória 

de Urgência “Inaudita Altera Pars” contra Banco do Brasil S/A, igualmente 

qualificado e representado, alegando em síntese o que segue. Alegou o 

requerente que firmou com o requerido inúmeros contratos de empréstimo 

bancário, e que foi induzido a erro pelo requerido ao contratar um cartão 

de crédito consignado, ainda se utilizando de sua margem consignável, e 

não reduzindo seu saldo devedor diante do pagamento mínimo. Que 

pleiteou o cancelamento amigável ao requerido, o que não foi possível. 

Assim, em sede te tutela antecipada pleiteou a suspensão dos descontos 

de cartão de crédito em sua conta corrente, que seu nome não fosse 

incluso junto aos cadastros restritivos, a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, a inversão do ônus da prova e a citação do requerido. No 

mérito, requereu sejam declarados extintos os contratos firmados entre as 

partes de cartão de crédito, a restituição em dobro do valor cobrado 

indevidamente, a condenação do requerido ao pagamento de indenização 

por danos morais e danos existenciais, e ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Protestou pela produção de 

provas por todos os meios em direito admitidos, a total procedência da 

ação, e deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Em decisão de 

ID 10207799, foi indeferida a tutela antecipada por ausência dos requisitos 

necessários, foram concedidos os benefícios da justiça gratuita, a 

inversão do ônus da prova e determinada a citação do requerido. 

Regularmente citado (ID ), o requerido apresentou contestação e 

documentos junto aos ID’s 11423433 a 11423508 e 11319128 a 11319160, 

tempestivamente (certidão de ID 14518102), e em sede de preliminar 

arguiu a inépcia da inicial, a falta de interesse de agir e impugnou a 
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concessão dos benefícios da justiça gratuita, pleiteando a extinção da 

ação sem julgamento de mérito. No mérito, argumentou a improcedência da 

demanda, pela legitimidade das contratações, que não demonstrou o 

requerente a falha ou ato ilícito cometido pelo requerido. Ao final pleiteou a 

improcedência total da ação, não havendo que se falar em repetição do 

indébito e indenização por danos morais, requerendo a condenação do 

requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Junto aos ID’s 14983984 a 14984133 o requerente 

apresentou impugnação à contestação, contrapondo aos argumentos do 

requerido e ratificando os pedidos iniciais. Intimadas as partes a 

especificarem as provas que ainda pretendessem produzir, apenas o 

requerente pleiteou pela designação de audiência. Em decisão de ID 

20098038 foi designada audiência de instrução e julgamento. Realizada a 

mesma junto aos ID’s 2184188 a 21847654, a parte autora desistiu da 

oitiva do depoimento pessoal do representante do requerido, dando prazo 

aos mesmos para apresentação de memoriais finais. O requerido o fez 

junto aos ID’s 22293568 a 22293573, e o requerente se manteve silente, 

certidão de ID 28354531. Vieram-me conclusos os autos para decisão. É o 

Relatório. Fundamento e Decido. Trata-se a presente de ação declaratória 

c/c indenizatória e pedido de tutela provisória de urgência “inaudita altera 

pars”, proposta por José Francisco Neto contra Banco do Brasil S/A, 

afirmando o requerente que não contratou cartão de crédito, e sim 

empréstimos consignados, pretendendo a nulidade do cartão de crédito. 

As questões aqui em discussão não estão a exigir dilação probatória por 

envolverem matéria exclusivamente de direito, possibilitando assim o 

julgamento do processo no estado em que se encontra, de conformidade 

com a previsão contida no artigo 355, inciso I do CPC. Antes de adentrar 

ao mérito da demanda, analiso as preliminares arguidas em sede de 

contestação. Das preliminares - Da inépcia da inicial No tocante a alegação 

de inépcia da inicial, pela falta omissão de fatos e fundamentos indicados 

pelo requerente em sua inicial, totalmente descabida, uma vez que, o 

requerente cumpriu regularmente o contido no artigo 319 do CPC. Assim, 

não constado a alegada inépcia da petição inicial, porquanto não se 

verifica nenhuma das hipóteses descritas no §1º do artigo 330 do CPC, 

vale dizer: “faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado, 

ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; da 

narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; e contiver 

pedidos incompatíveis entre si.” Dessa, forma, rejeito, igualmente, a 

preliminar. - Da falta de interesse de agir Ainda, o requerido contrapõe aos 

argumentos do requerente, alegando preliminar de carência de ação por 

falta de interesse de agir. Quanto à falta de interesse processual, 

inteiramente descabida a arguição do requerido de extinção do processo 

com base no artigo 485, VI do CPC, isso porque o interesse de agir 

evidencia-se na medida em que a parte se vê diante da necessidade de 

recorrer ao poder judicante na busca de proteção a um direito seu 

pretensamente violado, utilizando para isso do procedimento processual 

adequado, não havendo assim porque falar em falta de interesse 

processual. REJEITO, igualmente, a preliminar. -Da impugnação ao 

deferimento da justiça gratuita Insurge-se o requerido, em sede de 

preliminar, contra decisão que deferiu os benefícios da justiça gratuita. 

Sem razão o requerido. Tal fato não tem o alcance pretendido pelo 

requerido, qual seja, a revogação da decisão, pois o requerente preenche 

os requisitos para a concessão do benefício, conforme fundamentação da 

decisão concessiva. Rejeito, pois, a preliminar. Passo à análise do mérito 

da presente ação. Do mérito De início, cumpre enfatizar ser dispensável a 

inversão do ônus da prova, posto que não há dificuldade ou 

impossibilidade do requerente produzir provas para comprovação de suas 

alegações, até porque, a matéria é de direito, não necessitando proceder 

a dilação probatória, e também, todos os documentos necessários para 

julgamento desta ação estão acostados nos autos. Pretende o requerente 

com a presente ação a nulidade do negócio jurídico, sem questionar os 

encargos contratados ou rescisão contratual. Com os documentos 

trazidos por ambas as partes aos autos, constato que NÃO foi pactuado 

cartão de crédito consignado em folha de pagamento entre as partes, 

logo, não cabe a pretensão de restituição do valor pago, uma vez que a 

dívida existe, bem como foi quitado o contrato. Tenho que os demais 

créditos foram liberados ao requerente em forma de empréstimos 

pessoais. Desta feita, não vejo razão plausível para desconstituir o 

mencionado contrato de cartão de crédito, por não comprovar sua 

contratação e, tão pouco, a restituir qualquer quantia paga. O fato 

inaceitável é verificar que o requerente utilizou de empréstimos 

consignados ou não, se utilizou daquelas quantias (as quais trouxe os 

contratos aos autos), e vem em juízo alegar nulidade de ato ao que deu 

causa. Pelo já exposto, pela não caracterização de ato ilícito, entendo 

indevida tal pretensão de nulidade. Somente é cabível a indenização, 

quando ficar patente os pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o 

dano e o nexo causalidade. Assim, aquele que por ato ilícito, causar dano 

a outrem, fica obrigado a indenizar, reparando o dano sofrido. (artigo 927 

do Código Civil Brasileiro). Inclusive, o princípio da reparação civil, esta 

amparado pela Lei Civil Brasileira, quando há violação da honra e imagem 

da pessoa. Não está comprovada a prática de qualquer ato ilícito por parte 

do requerido, posto que o requerente não firmou o contrato de cartão de 

crédito, e aqueles que contratou, o fez de forma livre e espontânea 

vontade. Ainda, nos autos não existe nenhuma prova de ocorrência de 

vício de consentimento ou social a justificar a anulação total ou parcial de 

contratos firmados. Com efeito, impende ressaltar que compete ao autor 

comprovar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, 

do CPC). DISPOSITIVO Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE a presente 

ação, e, de consequência, declaro extinto o feito, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerente no pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os 

quais arbitro em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, que 

ficará suspenso por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do 

artigo 12 da Lei n. 1.060/50. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, 

dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas 

devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 19 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024341-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABERALDO DUARTE JUNIOR (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BIJOS FAIDIGA OAB - SP186045 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1024341-74.2017.8.11.0041. Vistos etc. Homologo por 

sentença o acordo celebrado entre as partes, instrumentalizado na 

petição de Id 29096771, em consequência, julgo e declaro extinto o 

processo, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código 

de Processo Civil. Custas remanescentes e honorários advocatícios na 

forma pactuada no acordo. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 19 de março de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 289378 Nr: 9893-65.2007.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO 

BOSAIPO, LUIZ EUGÊNIO DE GODOY, ESPÓLIO DE NIVALDO DE ARAÚJO, 

GUILHERME DA COSTA GARCIA, GERALDO LAURO, JOEL QUIRINO 

PEREIRA, JURACY BRITO, JOSÉ QUIRINO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FURIO - 

OAB:PROM.DE JUSTIÇA, ROBERTO APARECIDO TURIN - PROMOTOR 

DE JUSTIÇA - OAB:PROMOT. JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX JESUS AUGUSTO FILHO 
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- OAB:OAB/SP 314946, ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - 

OAB:5.768/MT, DANIEL AMANCIO DUARTE - OAB:OAB/DF 1599/E, 

FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:OAB/DF 14065/E, FELIPE 

NOBREGA ROCHA - OAB:OAB/SP 286.551, GEORGE ANDRADE ALVES - 

OAB:250016, HUDSON RAPHAEL GOMES DA SILVA - OAB:11113/E, IURI 

DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS - OAB:35075, KAIO 

MARCELLUS DE OLIVEIRA PEREIRA - OAB:35.080/DF, LEANDRO DIAS 

PORTO BATISTA - OAB:36.082/DF, LUCAS FABER DE ALMEIDA ROSA - 

OAB:38.651/SP, MARIA REGINA BENEVIDES DIAS - OAB:39.688/DF, 

MARIO RIBEIRO DE SÁ - OAB:2.521/MT, PAULO CESAR ZAMAR 

TAQUES - OAB:4.659/MT, REBECA NUNES RAMOS TREZZA - 

OAB:OAB/DF 14066/E, RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - 

OAB:26966/DF, RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - 

OAB:15.626/MT, ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS - 

OAB:130011/SP, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - OAB:15714-MT

 Vistos.

Foi compartilhada com este Juízo a “Planilha Elaborada com Base nos 

Anexos Apresentados pelo Colaborador”, contida na Petição nº 

101036/2020-OE-TJ, de relatoria do Des. MARCOS MACHADO, sendo que 

os fatos narrados no presente feito são objeto de um dos anexos.

Desta feita, visando assegurar a efetividade dos Princípios do 

Contraditório e da Ampla Defesa, reputo imperiosa a suspensão dos 

autos, a fim de que as partes possam tomar conhecimento da colaboração 

firmada pelo requerido José Geraldo Riva, mormente do inteiro teor dos 

anexos supracitados, o que faço com fundamento no § 10-A do art. 4º da 

Lei nº 12.850/2013 (Lei da Colaboração Premiada), acrescentado pela Lei 

nº 13.964, de 2019, aplicável por analogia ao presente feito.

Assim sendo, SUSPENDO o presente feito até que aporte neste Juízo o 

compartilhamento dos anexos solicitados nos autos de Código 236634.

DETERMINO, por oportuno, que a colaboração premiada, uma vez 

compartilhada com este Juízo, seja arquivada em sigilo na Secretaria da 

Vara, a fim de que possa ser consultada pelas partes interessadas, sem 

necessidade de translado em todas as ações em curso.

Em seguida, INTIME-SE a parte autora para, querendo, manifestar-se no 

prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo para os autores, INTIMEM-SE os demais requeridos para 

conhecimento, bem como para requererem o que entender de direito, no 

mesmo prazo.

Intime-se. Cumpra-se

Cuiabá, 17 de Março de 2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 302181 Nr: 14233-52.2007.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO 

BOSAIPO, ESPÓLIO DE NIVALDO DE ARAÚJO, GUILHERME DA COSTA 

GARCIA, GERALDO LAURO, JOSÉ QUIRINO PEREIRA, JOEL QUIRINO 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5.768/MT, ALMINO AFONSO FERNANDES - 

OAB:3498-B/MT, ÁLVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - 

OAB:DF. 44.588, ANA CAROLINA LEÃO OSORIO - OAB:DF. 41.800, ANA 

PAULA DUMONT DE OLIVEIRA - OAB:DF/47.286, ARTHUR FERNANDES 

BERNARDO NOBRE - OAB:DF. 45.318, BRENA GUIMARAES COSTA - 

OAB:ro. 6.520, CAMILA TORRES DE BRITO - OAB:DF. 44.868, DANIEL 

NASCIMENTO GOMES - OAB:356.650, FERNANDA FAURE - 

OAB:DF/49.193, FREDERICO FONSECA COUTINHO - OAB:DF 47.118, 

GUSTAVO LISBOA FERNANDES - OAB:20612-a OAB/MT, GUSTAVO 

TEIXEIRA GONET BRANCO - OAB:DF. 42.990, HELENA VASCONCELOS 

DE LARA RESENDE - OAB:40887, LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - 

OAB:36.082/DF, LEILA VIANA LOPES - OAB:6.306-B, PAULO CESAR 

ZAMAR - OAB:, RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - 

OAB:26.966/DF, RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - 

OAB:15.626/MT, ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS - 

OAB:130011/SP, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - OAB:15714, VICTOR 

GUSTAVO BERNARDES DA SILVA - OAB:7.112/RO, WILLIAM PEREIRA 

LAPORT - OAB:DF. 44.658

 Vistos.

Foi compartilhada com este Juízo a “Planilha Elaborada com Base nos 

Anexos Apresentados pelo Colaborador”, contida na Petição nº 

101036/2020-OE-TJ, de relatoria do Des. MARCOS MACHADO, sendo que 

os fatos narrados no presente feito são objeto de um dos anexos.

Desta feita, visando assegurar a efetividade dos Princípios do 

Contraditório e da Ampla Defesa, reputo imperiosa a suspensão dos 

autos, a fim de que as partes possam tomar conhecimento da colaboração 

firmada pelo requerido José Geraldo Riva, mormente do inteiro teor dos 

anexos supracitados, o que faço com fundamento no § 10-A do art. 4º da 

Lei nº 12.850/2013 (Lei da Colaboração Premiada), acrescentado pela Lei 

nº 13.964, de 2019, aplicável por analogia ao presente feito.

Assim sendo, SUSPENDO o presente feito até que aporte neste Juízo o 

compartilhamento dos anexos solicitados nos autos de Código 236634.

DETERMINO, por oportuno, que a colaboração premiada, uma vez 

compartilhada com este Juízo, seja arquivada em sigilo na Secretaria da 

Vara, a fim de que possa ser consultada pelas partes interessadas, sem 

necessidade de translado em todas as ações em curso.

Em seguida, INTIME-SE a parte autora para, querendo, manifestar-se no 

prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo para os autores, INTIMEM-SE os demais requeridos para 

conhecimento, bem como para requererem o que entender de direito, no 

mesmo prazo.

Intime-se. Cumpra-se

Cuiabá, 17 de Março de 2020.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1081688 Nr: 2359-55.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDFMB, RDM, JECO, PCL, JLL, NDCEF, APDS, 

MCLGO, KR, ELGO, VRF, SADS, JODS, FDFA, SRRDC, RMC, WLDS, PPDO, 

MCLGO-M, AVDA, VPDA, RGDSS, IKCS, PVBP, IPGLP, EGPDS, LAMQ, 

JMB, G–SDIL, JB, LTAL-, MSDADMDOLM, I-EDS, GTELT, CPES, GESLM, 

LSB, LMP, AVDA-, ACESL, IDDHDMG–I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17.994/MT, AUGUSTO BOURET ORRO - OAB:22.974, AUGUSTO 

BOURET ORRO - OAB:22974, CLAYTON ANTUNES DOS SANTOS - 

OAB:18823/O, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, EUTÁQUIO INACIO NORONHA NETO - OAB:12.548, ILDEVAN 

PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - OAB:19.679-O, JOELMA MEDEIROS 

GONÇALVES - OAB:18275/O, JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - 

OAB:15750-A, JUAREZ PAULO SECCHI - OAB:10483, MÔNICA 

APARECIDA MAGALHÃES FANAIA - OAB:10.439-MT, PAULO ANTONIO 

GUERRA - OAB:OAB/MT 16.276, RENAN FERNANDO SERRA ROCHA 

SANTOS - OAB:19.701/MT, UEBER R. DE CARVALHO - OAB:OAB/MT 

4.754, UEBER R. CARVALHO - OAB:OAB/MT 4.789, UEBER R. DE 

CARVALHO - OAB:4.754, UEBER ROBERTO DE CARVALHO - 

OAB:4.754/MT, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8.948/MT, 

VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - OAB:6975/MT, VINICIUS MANOEL - 

OAB:19.532-B/MT, VINICIUS MANOEL - OAB:19.532/B, VINICIUS 

SEGATTO JORGE DA CUNHA - OAB:12649/MT, VLADIMIR MARCIO 

YULE TORRES - OAB:13.251/MT

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2359-55.2016.811.0041 Id. 1081688

ESPÉCIE: Ação Civil Pública

PARTE REQUERENTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE RÉQUERIDA: ROSELI DE FÁTIMA MEIRA BARBOSA, RODRIGO DE 

MARCHI, PAULO CESAR LEMES, JOELDES LAZZARI LEMES, NILSON DA 

COSTA E FARIA, JEAN ESTEVAN CAMPOS OLIVEIRA, VANESSA ROSIN 

FIGUEIREDO, FABIANO DE FREITAS ALMEIDA, JESUS ONOFRE DA SILVA, 

KAREN RUBIN, SIVALDO ANTÔNIO DA SILVA, AROLDO PORTELA DA 

SILVA, MURILO CESAR LEITE GATTAS ORRO, ELDO LEITE GATTAS 

ORRO, LUIZ ANTÔNIO MEDRADO QUEIROZ, JOSENILTON MAGALHÃES 

BEZERRA, ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA, ADILSON 
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VILARINDO DE ALMEIDA, VALDIZAR PAULA DE ANDRADE, SILVIA 

ROSEMARY ROCHA DA COSTA, WILIAN LUIZ DA SILVA, RICARDO 

MARIO CECARELLI, PAULO VITOR BORGES PORTELLA, ROSANA 

GULARTE DOS SANTOS SILVA, EVANDRO GUSTAVO PONTES DA 

SILVA, ISABELA KARLA CAMPOS SANTANA, PEDRO PEREIRA DE 

OLIVEIRA, M CESAR LEITE GATTASS ORRO - ME, GSW – SERVIÇOS DE 

INTERNET LTDA, JB BEZERRA-ME,ABIX COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA 

,ADILSON VALARINDO DE ALMEIDA -ME, GVA TREINAMENTO E 

LIDERANÇA TDA-ME, CAPITÓLIO PRODUTOS E SERVIÇOS, GULARTE E 

SANTOS LTDA ME, E.G.P. DA SILVA-ME,INSTITUTO DE 

DESENVOLVIMENTO HUMANO DE MATO GROSSO – IDH/MT, MATHICE 

SELEÇÃO DE AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA ME, LOTÉRICA 

SÃO BENEDITO, LOTÉRICA MEGA PONTO,LOTÉRICA TRÊS AMÉRICAS 

LTDA -ME,

NOTIFICANDO(S): RICARDO MÁRIO CECCARELLI, portador do Registro 

Geral nº 18518668 SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o 

nº 074.893.428-64.

FINALIDADE: NOTIFICAR O REQUERIDO da parte acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, bem como da r. decisão/despacho proferida(o) pelo juízo, para, 

querendo, oferecer manifestação por escrito(Defesa Preliminar), no prazo 

de 15(quinze) dias.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação Civil Pública por Ato de 

Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento Erário proposta pelo 

Ministério Público Estadual em face de Roseli de Fátima Meira Barbosa e 

Outros, objetivando a condenação dos requeridos às sanções civis e 

políticas disciplinadas pela Lei de Improbidade Administrativa, bem como 

ressarcimento ao erário no valor de R$ 1.897.004,83 (um milhão oitocentos 

e noventa e sete mil quatro reais e oitenta e três centavos).

DESPACHO: Vistos. Conforme consta na certidão de Ref. 466, não foi 

expedido mandado de notificação, uma vez que em dois endereços 

indicados na pesquisa o requerido já não foi localizado em outras 

ocasiões, assim como que no outro endereço apontado o CEP não 

apresenta resultado. Assim sendo, diante das tentativas frustradas de 

localização do requerido Ricardo Mário Ceccarelli, DEFIRO a notificação 

por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para que em 15 (quinze) 

apresente manifestação por escrito nos termos art. 17, §7º da Lei de 

Improbidade Administrativa. Efetivada a notificação por edital e decorrido o 

prazo para apresentação de manifestação escrita, o que deverá ser 

certificado, desde já, nomeio a Defensoria Pública para exercer a 

curadoria especial dos notificandos, devendo ser realizada a intimação 

pessoal para que apresente defesa em favor daqueles. No mais, 

recebidos os presentes autos eletrônicos conclusos, não foi possível 

baixar/visualizar o arquivo em formato “pdf” incluso no movimento de Ref. 

483. Assim sendo, DÊ-SE vista ao Ministério Público para que possa 

acostar novamente aos autos o arquivo, no prazo legal. Intimem-se. 

Cuiabá, 16 de Março de 2020. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Valdirene Caetano 

de Araújo Kawafhara - Oficial Escrevente, digitei.

Cuiabá - MT, 18 de março de 2020.

Sirlene Rodrigues Machado Gimenez

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 277083 Nr: 5063-56.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, EDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FURIO - 

OAB:PROM.DE JUSTIÇA, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO SIMÃO DE ARRUDA - 

OAB:9.209/MT, RÔMULO NOGUEIRA DE ARRUDA - OAB:7.693/MT

 Vistos.

 DEFIRO o pedido pleiteado pelo Ministério Público, o que faço para 

determinar que seja expedido ofício ao INDEA/MT, a fim de que a autarquia 

informe, no prazo de 15 (quinze) dias, se a executada Lindinalva Maria da 

Costa é proprietrária de semoventes.

Com o aporte das informações, dê-se vista dos autos ao Parquet.

Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de Março de 2020

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 879445 Nr: 16458-98.2014.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - FAMATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONSANTO DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO RODRIGUES 

GUILHERME - OAB:6.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA SYLVIA BATISTA 

COELHO ALVES - OAB:148.391/RJ, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA 

- OAB:13731

 Vistos.

Acerca do pedido de fls. 5075 formulado pelo interessado Fabiano 

Rebelato, consigno que o competente alvará em seu favor foi expedido, 

conforme fls. 5071.

Intime-se.

Cuiabá, 17 de Março de 2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 711461 Nr: 4519-29.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERALDO FIGUEIREDO SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES 

- OAB:7.255/MT

 Vistos.Analisando os autos, verifico que foi determinado no decisum de 

fls. 448/449 a intimação do executado, por sua procuradora. Assim sendo, 

proceda com a anotação no sistema dos dados patrona informado à fl. 

406. Após, INTIME-SE o executado nos termos da decisão de fls. 448/449. 

(...).No tocante a penhora de automóveis, considerando que transcorreu 

dois anos desde a última pesquisa, DEFIRO o pedido de busca junto ao 

sistema RENAJUD.Restando frutífera a busca de veículos, DEFIRO a 

penhora dos veículos localizados através do sistema RENAJUD, servindo 

a presente decisão, em conjunto com o comprovante de inclusão de 

restrição veicular, como termo de constrição, independentemente de outra 

formalidade.Neste caso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifestar acerca da restrição lançada via sistema 

RENAJUD, esclarecendo, inclusive, se deseja a apreensão e remoção do 

bem - devendo, nesse caso, informar a sua exata localização -, assim 

como indicando o depositário, nos termos do art. 840 do Código de 

Processo Civil.Sem prejuízo do disposto supra, na forma do art. 841 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora, assim como para que, querendo e no prazo de 10 (dez) dias, 

requeira a substituição do bem penhorado, nos termos do que permite o 

art. 847 do citado Diploma Processual.Havendo manifestação pela parte 

executada, INTIME-SE a parte exequente para exercer o contraditório no 

prazo de 05 (cinco) dias, de acordo com os artigos 9º e 10 do Código de 

Processo Civil.Por fim, registro que o pedido de inclusão do nome da parte 

executada nos cadastros de inadimplentes já restou deferido por meio do 

decisum de fls. 343/344, e cumprido conforme ofício de fls. 

347.Cumpra-se.Intime-seCuiabá, 17 de Março de 2020 BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 375264 Nr: 11915-28.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 
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ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HORÁCIO TEIXEIRA DE SOUZA NETO, DÉCIO 

COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CPA, RONALDO PEDRO SZEZUPIOR 

DOS SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:6.479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA VIEIRA DE 

ALMEIDA LACERDA - OAB:14.566 /MT, DANIEL ZAMPIERI BARION ( 

procurador do municipio de cuiaba) - OAB:7.519/MT, EVANILDO 

AGUIRRE - OAB:2.570/MT, JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES - 

OAB:3.432/MT, LUCIANO SALLES CHIAPPA - OAB:11.883-B/MT, 

MARCELO SILVA MOURA - OAB:12.307/O-MT, RAFAEL SOUZA NUNES 

- OAB:14.676/MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte executada para que no prazo de 15 (quinze) dias 

acoste aos autos matrícula atualizada do imóvel indicado às fls. 

1.155/1.157, a fim de demonstrar o respectivo registro da escritura pública 

de compra e venda.

 Com a juntada do documento, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

 Por fim, INTIME-SE a parte exequente para atualizar o débito.

Com o aporte da informação atualizada, OFICIE-SE ao MTPREV conforme 

requerido às fls. 1.187/1.188.

Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de Março de 2020.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 161857 Nr: 12769-95.2004.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA, CARLOS 

MARINO SOARES SILVA, ELIETE MARIA DIAS FERREIRA MODESTO, 

VALTER CAMELO XAVIER, TRANSMUNDIAL TRANSPORTADORA LTDA, 

SÉRGIO AUGUSTO ESCAME, LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES, 

VANDERLEY CARVALHO DA SILVA, MARCOS ELY MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ANA CRISTINA 

BARDUSCO SILVA - OAB:PROMOTORA JUST., ROBERTO APARECIDO 

TURIN - OAB:PROMOTOR JUSTIÇ, RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS 

SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:6.479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA TOLEDO 

ARAUJO - OAB:22012, ANTONIO EDUARDO COSTA E SILVA - 

OAB:OAB/MT 13.752, CARLOS JOSÉ DE CAMPOS - OAB:14526/MT, 

CLAUDINEI FORTUNATO DO PRADO - OAB:16.020/MT, DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 

1, LAURA FRANCO LIRA LIMA - OAB:19508, LUCIANA BORGES 

MOURA CABRAL - OAB:6.755/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - 

OAB:4.659/MT, PAULO HUMBERTO BUDOIA - OAB:3.339-A/MT, 

THIAGO RIBEIRO - OAB:MT/ 13293, UEBER ROBERTO DE CARVALHO - 

OAB:4754, ULYSSES RIBEIRO - OAB:5.464/MT, ULYSSES RIBEIRO - 

OAB:5464/MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes nesta ação civil 

pública. Consequentemente, determino o levantamento da indisponibilidade 

de bens dos requeridos. Sem custas ou honorários, por força do artigo 18 

da Lei nº. 7.347/85.Publique-se e intimem-se.Em seguida, remetam-se os 

autos ao Tribunal de Justiça, haja vista que sentença de improcedência do 

pedido em ação de improbidade administrativa está sujeita ao reexame 

necessário, com base na aplicação subsidiária do CPC e por aplicação 

analógica da primeira parte do art. 19 da Lei nº 4.717/65 [STJ. 1ª Seção. 

EREsp 1.220.667-MG, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 24/5/2017 

(Info 607)].Não se pode olvidar que a questão do reexame necessário nas 

ações típicas de improbidade administrativa foi, recentemente, afetada ao 

rito dos recursos repetitivos [Tema 1.042] . Contudo, considerando que 

não há definição, entendo por aplicar a tese supracitada. Cuiabá, 18 de 

Março de 2020.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0016917-42.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. J. A. D. C. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO WALDINAH PAGANOTTO DE PAIVA OAB - MT12054-O 

(ADVOGADO(A))

DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA OAB - MT6491-B (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR APOITIA OAB - MT7976-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. B. D. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM OAB - MT19450-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 0016917-42.2010.8.11.0041 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos do Provimento 40/2007, e 

item 2.8.1.5 da Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, 

procedo à intimação da parte autora, por meio do seu patrono, para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão negativa do 

Oficial de Justiça para intimação da parte autora. CUIABÁ, 19 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032170-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. R. S. (REQUERENTE)

A. R. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Thiago Ribeiro OAB - MT13293-O (ADVOGADO(A))

CARLOS JOSE DE CAMPOS OAB - MT14526-O (ADVOGADO(A))

NICOLE JAHN LOCKS OAB - SP321684 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO RIBAS SILES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Rodolfo Fernando Borges OAB - MT13506-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1032170-38.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: A. R. S., G. R. S. REQUERIDO: RODRIGO RIBAS SILES 

Vistos etc. Remetam-se os autos ao CEJUSC para a designação de 

sessão de mediação entre as partes. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de março 

de 2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1052888-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ALVES DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA NEVES DE ARRUDA CAMPOS OAB - MT17268-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOHNATHAN ALEXANDRE DE OLIVEIRA (DE CUJUS)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):
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ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1052888-56.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: CLAUDIA ALVES DE CASTRO DE CUJUS: JOHNATHAN 

ALEXANDRE DE OLIVEIRA Vistos etc. 1. Em face dos elementos 

constantes dos autos, é possível a observância do rito do arrolamento 

comum, em atenção ao disposto nos arts. 664 e 665, do Código de 

Processo Civil, ressalvada, desde já, a possibilidade de conversão para o 

rito do inventário ou de arrolamento sumário. 2. Nomeio como inventariante 

a meeira Cláudia Alves de Castro Oliveira, independentemente de 

assinatura do termo de compromisso. Intime-se, para que, preste as 

declarações, em 20 (vinte) dias, atribuindo valor aos bens do espólio e o 

plano de partilha, observando-se o disposto no art. 1829, do Código Civil. 

3. Na mesma oportunidade, devem ser apresentadas aos autos, as 

certidões negativas das Fazendas Públicas Federal, Estadual (expedida 

pela Procuradoria Geral do Estado) e Municipal. 4. Nos termos do 

provimento n° 56/2016–CNJ, deverá da parte autora, no mesmo prazo, 

trazer aos autos certidão de inexistência de testamento deixado pelo autor 

da herança, expedida pela CENSEC – Centro Notarial de Serviços 

compartilhados. 5. Determino a utilização do sistema BACENJUD, para 

verificação de existência de ativos, em nome da falecida. Proceda-se, 

também, pesquisa junto ao RENAJUD, em busca de informações sobre a 

existência de veículo registrado, em nome da de cujus. Os autos 

permanecerão em gabinete até que a indicação de existência/inexistência 

de ativos financeiros seja informada a este Juízo, via internet. (art. 1º, § 

2º, do Provimento n.º 004/2007/CGJ). Caso haja valores, estes devem ser 

transferidos para conta judicial, devidamente vinculada a estes autos. 6. 

Concedo autorização judicial para a venda do veículo integrante do 

acervo, considerando se tratar de bem de fácil deterioração e 

desvalorização, mediante o depósito do preço, em conta judicial, vinculada 

aos presentes autos, ante a existência de interesse de incapaz. 

Expeça-se o competente alvará. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de março de 

2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010948-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA VALERIO MOREIRA (REQUERENTE)

FABRICIO JONNY MACKENNY SILVA SOUZA (REQUERENTE)

PEDRO HENRIQUE MOREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

ELSO GERALDO DE SOUZA (REQUERENTE)

SUELI FATIMA DE SOUZA (REQUERENTE)

LUCIANA DE JESUS (REQUERENTE)

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

LIDIANE AMANCIA DA SILVA (REQUERENTE)

LUISE JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

SUELENE MARIA DE SOUZA SILVEIRA MIGUEL (REQUERENTE)

HERBERT GALENO SILVEIRA MIGUEL (REQUERENTE)

SUZANA OTAVIA DE SOUZA (REQUERENTE)

ANTONIA OTAVIA DE SOUZA (INVENTARIANTE)

JOSE FILHO DE ARRUDA (REQUERENTE)

SOUZINIL JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

WILNA FERNANDA PEREIRA XIMENES SOUZA (REQUERENTE)

CARLOS JOSE PADILHA DA SILVA (REQUERENTE)

SOZALINA DOMINGAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO PASSADORE OAB - MT3008-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCELINO APOLONIO DE SOUZA (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1010948-77.2020.8.11.0041. 

INVENTARIANTE: ANTONIA OTAVIA DE SOUZA REQUERENTE: SUZANA 

OTAVIA DE SOUZA, JOSE FILHO DE ARRUDA, SOUZINIL JOSE DE 

SOUZA, WILNA FERNANDA PEREIRA XIMENES SOUZA, CARLOS JOSE 

PADILHA DA SILVA, SOZALINA DOMINGAS DE SOUZA, SANDRA 

VALERIO MOREIRA, PEDRO HENRIQUE MOREIRA DE SOUZA, FABRICIO 

JONNY MACKENNY SILVA SOUZA, SUELI FATIMA DE SOUZA, ELSO 

GERALDO DE SOUZA, MARCOS ANTONIO DE SOUZA, LUCIANA DE 

JESUS, LUISE JOSE DE SOUZA, LIDIANE AMANCIA DA SILVA, SUELENE 

MARIA DE SOUZA SILVEIRA MIGUEL, HERBERT GALENO SILVEIRA 

MIGUEL ESPÓLIO: FRANCELINO APOLONIO DE SOUZA Vistos etc. 1. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, com fundamento 

no art. 98, do Código de Processo Civil, ressalvada, desde já, a 

possibilidade de sua revogação, caso evidenciada nos autos a ausência 

de preenchimento dos pressupostos. 2. Em face dos elementos 

constantes dos autos, é possível a observância do rito do arrolamento 

sumário, em atenção ao disposto nos arts. 659 a 663 do Código de 

Processo Civil, ressalvada, desde já, a possibilidade de conversão para o 

rito do inventário ou de arrolamento comum. 3. Nomeio como inventariante 

Antônia Otávia de Souza, independentemente de assinatura do termo de 

compromisso. 4. Deverá a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

trazer aos autos certidão de inexistência de testamento deixado pelo autor 

da herança, expedida pela CENSEC – Centro Notarial de Serviços 

compartilhados. 5. Na mesma oportunidade, devem ser apresentadas aos 

autos, as certidões negativas das Fazendas Públicas Federal, Estadual e 

Municipal. 6. Determino a utilização do sistema BACENJUD, em nome de 

Francelino Apolônio de Souza, CPF nº 111.204.101-00, para verificação 

de existência de ativos, em nome do falecido. Proceda-se, também, 

pesquisa junto ao RENAJUD, em busca de informações sobre a existência 

de veículo registrado, em nome do de cujus. Os autos permanecerão em 

gabinete até que a indicação de existência/inexistência de ativos 

financeiros seja informada a este Juízo, via internet. (art. 1º, § 2º, do 

Provimento n.º 004/2007/CGJ). Caso haja valores, estes devem ser 

transferidos para conta judicial, devidamente vinculada a estes autos. 7. 

Oficie-se a Central de Precatórios do TJ/MT, onde tramita o processo nº 

0140851-53.2016.8.11.0000, para que, em 05 (cinco) dias, transfira todo e 

qualquer valor existente em nome do falecido, para a conta judicial, 

devidamente vinculada aos autos 8. Outrossim, em face do disposto nos 

arts. 659, §2º e 662, as questões relacionadas a débito tributário 

relacionado à sucessão, não obstará a conclusão deste processo, já que 

a Fazenda Pública dispõe de meios legais específicos para a cobrança, e 

será intimada, ao final, para lançamento, em sendo o caso. 9. Intimem-se 

os autores, para que, em 5 (cinco) dias, regularizem as renúncias de 

direitos hereditários, apresentando-as por meio de instrumento público ou 

por termo judicial, a ser realizado perante a Secretaria deste Juízo, por 

todos os herdeiros renunciantes e respectivos cônjuges, exceto aqueles 

casados sob o regime da separação absoluta de bens, em atenção ao 

disposto no art. 1.806, do Código Civil, sob pena de indeferimento (art. 

321, CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de março de 2020. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006418-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMANOEL JUNIOR DA SILVA (REQUERENTE)

GISELE DO CARMO E SILVA (REQUERENTE)

SEBASTIAO EDIO DA SILVA (REQUERENTE)

EDIL BOMDESPACHO DA SILVA (REQUERENTE)

CECILIA EMILIA DA SILVA (REQUERENTE)

JULIO CESAR DA SILVA (REQUERENTE)

ELLEM CESAR DA SILVA (REQUERENTE)

EDSON BONDESPACHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FURTADO GOMES OAB - MT8335-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL DO ESPIRITO SANTO SILVA (INVENTARIADO)

JOVACY DO CARMO SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1006418-30.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: EDSON BONDESPACHO DA SILVA, EDIL BOMDESPACHO 

DA SILVA, JULIO CESAR DA SILVA, CECILIA EMILIA DA SILVA, 

SEBASTIAO EDIO DA SILVA, GISELE DO CARMO E SILVA, EMANOEL 

JUNIOR DA SILVA, ELLEM CESAR DA SILVA INVENTARIADO: JOVACY 

DO CARMO SILVA, EMANUEL DO ESPIRITO SANTO SILVA Vistos etc. 1. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, com fundamento 

no art. 98, do Código de Processo Civil, ressalvada, desde já, a 

possibilidade de sua revogação, caso evidenciada nos autos a ausência 

de preenchimento dos pressupostos. 2. Em face dos elementos 

constantes dos autos, é possível a observância do rito do arrolamento 
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sumário, em atenção ao disposto nos arts. 659 a 663 do Código de 

Processo Civil, ressalvada, desde já, a possibilidade de conversão para o 

rito do inventário ou de arrolamento comum. 3. Nomeio como inventariante 

Ellen César da Silva Nakamura, independentemente de assinatura do termo 

de compromisso. 4. Deverá a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

trazer aos autos certidão de inexistência de testamento deixado pelos 

autores da herança, expedida pela CENSEC – Centro Notarial de Serviços 

compartilhados. 5. Na mesma oportunidade, devem ser apresentadas aos 

autos, as certidões negativas das Fazendas Públicas Federal, Estadual e 

Municipal. 6. Determino a utilização do sistema BACENJUD, em nome de 

Jovacy do Carmo Silva, CPF nº 793.003.401-15 e Emanuel do Espírito 

Santo Silva, CPF nº 063.737.551-34, para verificação de existência de 

ativos, em nome dos falecidos. Proceda-se, também, pesquisa junto ao 

RENAJUD, em busca de informações sobre a existência de veículo 

registrado, em nome dos de cujus. Os autos permanecerão em gabinete 

até que a indicação de existência/inexistência de ativos financeiros seja 

informada a este Juízo, via internet. (art. 1º, § 2º, do Provimento n.º 

004/2007/CGJ). Caso haja valores, estes devem ser transferidos para 

conta judicial, devidamente vinculada a estes autos. 7. Outrossim, em face 

do disposto nos arts. 659, §2º e 662, as questões relacionadas a débito 

tributário relacionado à sucessão, não obstará a conclusão deste 

processo, já que a Fazenda Pública dispõe de meios legais específicos 

para a cobrança, e será intimada, ao final, para lançamento, em sendo o 

caso. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de março de 2020. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1011065-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELIA FLORIVAL BRITO DA SILVA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR LEON BORDEST OAB - MT9531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO FLORIVALDO DA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1011065-68.2020.8.11.0041. 

INVENTARIANTE: SELIA FLORIVAL BRITO DA SILVA INVENTARIADO: 

OTAVIO FLORIVALDO DA SILVA Vistos etc. 1. Concedo os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 98, do Código de 

Processo Civil, ressalvada, desde já, a possibilidade de sua revogação, 

caso evidenciada nos autos a ausência de preenchimento dos 

pressupostos. 2. Recebo o presente inventário, ressalvando, desde já, a 

possibilidade de conversão para o rito do arrolamento comum. 3. Nomeio 

como inventariante Selia Florival Brito da Silva. Intime-se, para que, preste 

compromisso em 05 (cinco) dias, em atenção ao disposto no art. 617, 

parágrafo único, do CPC e, as primeiras declarações nos 20 (vinte) dias 

subsequentes, em conformidade com o art. 620 do CPC. Sendo de 

interesse da inventariante, junto às primeiras declarações, pode ser 

aportado o plano de partilha amigável (art. 651, CPC). 4. Na mesma 

oportunidade, devem ser apresentadas aos autos, as certidões negativas 

das Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal. 5. Nos termos do 

provimento nº 56/2016 – CNJ, deverá a autora trazer aos autos certidão 

de inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, expedida 

pela CENSEC – Centro Notarial de Serviços Compartilhados. 6. Citem-se, 

após, os herdeiros não representados, pelo correio, se for o caso, para 

que se manifestem, no prazo comum de 15 (quinze) dias e, por edital, 

eventuais interessados, em observância ao disposto no art. 259, inciso III, 

do CPC, conforme determina o art. 626, §1º, do CPC. 7. Intime-se a 

Fazenda Pública, (CPC art. 626), manifestando-se ela sobre os valores e 

podendo, se deles discordar, juntar provas de cadastro, em 20 (vinte) dias 

(art. 629 do CPC) ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos 

interessados (art. 634 do CPC), manifestando-se expressamente. 8. 

Havendo concordância, quanto às primeiras declarações e, quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos às últimas declarações (art. 363 do CPC), 

digam no prazo comum de 15 dias (art. 637 do CPC). 9. Se concordes, ao 

cálculo digam, em 05 dias (art. 638 do CPC). 10. Determino a utilização do 

sistema BACENJUD, para verificação de existência de ativos, em nome de 

Otávio Florivaldo da Silva, CPF nº 007.178.601-59. Proceda-se, também, 

pesquisa junto ao RENAJUD, em busca de informações sobre a existência 

de veículo registrado, em nome do de cujus. Os autos permanecerão em 

gabinete até que a indicação de existência/inexistência de ativos 

financeiros seja informada a este Juízo, via internet. (art. 1º, § 2º, do 

Provimento n.º 004 / 2007 / CGJ). Caso haja valores, estes devem ser 

transferidos para a conta judicial, devidamente vinculada a estes autos. 

11. Por fim, consigno que, de acordo com o art. 654, do CPC, a existência 

de dívida para com a Fazenda Pública não impedirá o julgamento da 

partilha, desde que o seu pagamento esteja devidamente garantido. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de março de 2020. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1012493-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILANY VICTORIA CALAZANS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES CALAZANS DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1012493-85.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARILANY VICTORIA CALAZANS DOS SANTOS 

REQUERIDO: MARIA DE LOURDES CALAZANS DA SILVA Vistos etc. 

Defiro a gratuidade postulada, com fundamento no art. 98 do CPC. 

Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, II). Nomeio como 

curadora provisória de Maria de Lourdes Calazans da Silva, mediante 

compromisso, Marilany Victoria Calazans dos Santos, para que, pratique 

os atos da vida civil da curatelanda que, envolvam gestão patrimonial e de 

recursos, inclusive, para sacar e receber, em seu nome, os valores 

respectivos. Além disso, a curadora poderá deliberar sobre o tratamento 

de saúde adequado, em conformidade com as prescrições médicas e 

demais representações, nos atos da vida civil, dentro dos limites previstos 

no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

Designo entrevista da curatelanda para o próximo dia 03 de agosto de 

2020 às 15:30 horas. Cite-se a curatelanda e intimem-se ambas as partes 

a fim de que compareçam à entrevista designada, fazendo constar do 

mandado que, a curatelanda poderá impugnar o pedido, contados 15 

(quinze) dias, após a realização da entrevista. No ato da citação, o ilustre 

Oficial de Justiça, deverá informar, se a curatelanda encontra-se em 

condições de locomoção para se apresentar em Juízo. Oficie-se o INSS, 

para que em 05 (cinco) dias, informe a este Juízo se a curatelanda recebe 

algum benefício previdenciário. Em caso positivo, que seja remetida cópia 

do prontuário e laudo médico, para ser juntado a estes autos. Intime-se a 

parte autora, por meio de seus ilustres advogados. Sirva a cópia da 

presente como mandado[1]. Realize-se estudo social em 30 (trinta) dias. 

Notifique-se o douto Ministério Público. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de março de 2020. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito [1] MARIA DE LOURDES 

CALAZANS DA SILVA: Avenida Senador Filinto Muller, n° 1343, bairro 

Quilombo, em Cuiabá/MT, CEP 78043-500. ZONA 02.

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004298-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR ALVES VILARINDO OAB - MT17526-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALYSSON ARRUDA DE MIRANDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1004298-14.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUIZ CARLOS DE MIRANDA REQUERIDO: ALYSSON 

ARRUDA DE MIRANDA Vistos etc. Defiro a gratuidade postulada, com 
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fundamento no art. 98 do CPC. Processe-se em segredo de justiça (CPC, 

art. 189, II). Nomeio como curador provisório de Alysson Arruda de 

Miranda, mediante compromisso, Luiz Carlos de Miranda, para que, 

pratique os atos da vida civil do curatelando que, envolvam gestão 

patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e receber, em seu nome, 

os valores respectivos. Além disso, o curador poderá deliberar sobre o 

tratamento de saúde adequado, em conformidade com as prescrições 

médicas e demais representações, nos atos da vida civil, dentro dos 

limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa 

com Deficiência. Designo entrevista do curatelando para o próximo dia 03 

de agosto de 2020 às 14:30 horas. Cite-se o curatelando e intimem-se 

ambas as partes para que compareçam à entrevista designada, fazendo 

constar do mandado que, o curatelando poderá impugnar o pedido, 

contados 15 (quinze) dias, após a realização da entrevista. No ato da 

citação, o ilustre Oficial de Justiça, deverá informar, se o curatelando 

encontra-se em condições de locomoção para se apresentar em Juízo. 

Intime-se o autor, por meio de seu ilustre advogado. Sirva a cópia da 

presente como mandado de citação[1]. Oficie-se o INSS, para que em 05 

(cinco) dias, informe a este Juízo se o curatelando recebe algum benefício 

previdenciário. Em caso positivo, que seja remetida cópia do prontuário e 

laudo médico, para ser juntado a estes autos. Realize-se estudo social em 

30 (trinta) dias. Notifique-se o douto Ministério Público. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de março de 2020. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito [1] ALYSSON 

ARRUDA DE MIRANDA: Rua do Quilombo, n° 329, Bairro Santa Helena, em 

Cuiabá/MT, CEP 78045-070. ZONA 02.

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1056662-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JALMAR VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO BARAO OAB - MT8313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA VARGAS MATOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1056662-94.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSE JALMAR VARGAS REQUERIDO: FRANCISCA 

VARGAS MATOS Vistos etc. Custas recolhidas, id. 27581156. 

Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, II). Nomeio como 

curador provisório de Francisca Vargas Matos, mediante compromisso, 

José Jalmar Varags, para que, pratique os atos da vida civil da 

curatelanda que, envolvam gestão patrimonial e de recursos, inclusive, 

para sacar e receber, em seu nome, os valores respectivos. Além disso, o 

curador poderá deliberar sobre o tratamento de saúde adequado, em 

conformidade com as prescrições médicas e demais representações, nos 

atos da vida civil, dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 

13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência. Designo entrevista da 

curatelanda para o próximo dia 03 de agosto de 2020 às 14:00 horas. 

Cite-se a curatelanda e intimem-se ambas as partes para que compareçam 

à entrevista designada, fazendo constar do mandado que, a curatelanda 

poderá impugnar o pedido, contados 15 (quinze) dias, após a realização 

da entrevista. No ato da citação, o ilustre Oficial de Justiça, deverá 

informar, se a curatelanda encontra-se em condições de locomoção para 

se apresentar em Juízo. Intime-se o autor, por meio de seu ilustre 

advogado. Sirva a cópia da presente como mandado[1]. Oficie-se o INSS, 

para que em 05 (cinco) dias, informe a este Juízo se a curatelanda recebe 

algum benefício previdenciário. Em caso positivo, que seja remetida cópia 

do prontuário e laudo médico, para ser juntado a estes autos. Realize-se 

estudo social em 30 (trinta) dias. Notifique-se o douto Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de março de 2020. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito [1] 

FRANCISCA VARGAS MATOS: Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 315, 

Apto. 501, Bairro: Goiabeiras, em Cuiabá/MT. ZONA 02.

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1011155-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FELIX CABRAL OAB - MT15576-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKA DE PAIVA RIBEIRO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1011155-76.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSE LUIS RIBEIRO REQUERIDO: ERIKA DE PAIVA RIBEIRO 

Vistos etc. Concedo, com fulcro no §6º do art. 98 do CPC, o parcelamento 

das custas processuais, em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, 

sujeitas à correção monetária, conforme disciplina o § 7º do art. 468 da 

CNGC. O pagamento da primeira parcela deverá ser realizado no prazo de 

20 (vinte) dias, a contar desta data. Processe-se em segredo de justiça 

(CPC, art. 189, II). Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso, proposta por 

José Luís Ribeiro, em face de Erika de Paiva Ribeiro, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Ante à oferta de alimentos formulada pelo autor, 

fixo os alimentos provisórios, em favor da requerida, no importe de 02 

(dois) salários mínimos R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais) O 

vencimento da prestação alimentícia se dará todo o dia 10 (dez) de cada 

mês. O adimplemento deverá se dar, por meio de depósito na conta 

bancária da parte requerida, que deverá ser informada nos autos, em 05 

(cinco) dias, contados a partir da citação. Os alimentos incidirão, também, 

nas verbas de férias e de 13° salário, quando houver. Designo audiência 

de conciliação, para o próximo dia 12 de agosto de 2020 às 09 horas, a 

ser realizada pelo ilustre Conciliador desta Vara Judicial. Cite-se a parte ré 

e, intimem-se ambas as partes, a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhadas de seus advogados, fazendo constar do mandado que, na 

hipótese de inocorrência de acordo, o prazo de defesa começará a fluir, a 

partir da referida solenidade. Intime-se a parte autora, por meio de seu 

ilustre advogado. Expeça-se Carta Precatória para citação/intimação da 

requerida. Notifique-se o douto Parquet. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de 

março de 2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007102-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA RIBEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

MARCOS RODRIGUES DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRACEMA RODRIGUES GERMANO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1007102-23.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARCOS RODRIGUES DA COSTA, LUZIA RIBEIRO DA 

COSTA INVENTARIADO: IRACEMA RODRIGUES GERMANO Vistos etc. 

Intime-se o inventariante para que, em 10 (dez) dias, cumpra, 

integralmente, a decisão proferida no id. 21382536, notadamente quanto 

às últimas declarações, fazendo constar o valor corrente do bem e 

apresentação da certidão negativa. Consigne-se que, as últimas 

declarações deverão acompanhar plano de partilha. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 18 de março de 2020. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002754-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TARCILA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

BEATRIZ GONCALVES DA SILVA GUIMARAES (REQUERENTE)

BENEDITO GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

JUVINO GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

LUCILA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

EDERALDO JOSE PEREIRA DE LIMA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ OAB - MT10625-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAXIMIANA PINHEIRO DA SILVA (DE CUJUS)
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Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1002754-88.2020.8.11.0041. 

INVENTARIANTE: EDERALDO JOSE PEREIRA DE LIMA REQUERENTE: 

JUVINO GONCALVES DA SILVA, LUCILA GONCALVES DA SILVA, 

BEATRIZ GONCALVES DA SILVA GUIMARAES, BENEDITO GONCALVES 

DA SILVA, TARCILA GONCALVES DA SILVA DE CUJUS: MAXIMIANA 

PINHEIRO DA SILVA Vistos etc. 1. Concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, com fundamento no art. 98, do Código de Processo Civil, 

ressalvada, desde já, a possibilidade de sua revogação, caso evidenciada 

nos autos a ausência de preenchimento dos pressupostos, em face das 

primeiras declarações. 2. Recebo o presente inventário, ressalvada, 

desde já, a possibilidade de conversão para o rito do arrolamento comum. 

3. Nomeio como inventariante Ederaldo José Pereira de Lima. Intime-se, 

para que, preste compromisso em 05 (cinco) dias, em atenção ao disposto 

no art. 617, parágrafo único, do CPC e, as primeiras declarações nos 20 

(vinte) dias subsequentes, em conformidade com o art. 620 do CPC. 

Sendo de interesse da inventariante, junto às primeiras declarações, pode 

ser aportado o plano de partilha amigável (art. 651, CPC). 4. Na mesma 

oportunidade, devem ser apresentadas aos autos, as certidões negativas 

das Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal. 5. Nos termos do 

provimento nº 56/2016 – CNJ, deverá a autora trazer aos autos certidão 

de inexistência de testamento deixada pela autora da herança, expedida 

pela CENSEC – Centro Notarial de Serviços Compartilhados, tudo no prazo 

acima. 6. Intime-se a Fazenda Pública, (CPC art. 626), manifestando-se ela 

sobre os valores e podendo, se deles discordar, juntar provas de 

cadastro, em 20 (vinte) dias (art. 629 do CPC) ou atribuir valores, que 

poderão ser aceitos pelos interessados (art. 634 do CPC), 

manifestando-se expressamente. 7. Determino a utilização do sistema 

BACENJUD, para verificação de existência de ativos, em nome de 

Maximiana Pinheiro da Silva, CPF nº 571.920.651-53. Proceda-se, também, 

pesquisa junto ao RENAJUD, em busca de informações sobre a existência 

de veículo registrado, em nome da de cujus. Os autos permanecerão em 

gabinete até que a indicação de existência / inexistência de ativos 

financeiros seja informada a este Juízo, via internet. (art. 1º, § 2º, do 

Provimento n.º 004 / 2007 / CGJ). Caso haja valores, estes devem ser 

transferidos para a conta judicial, devidamente vinculada a estes autos. 8. 

Consigno que, de acordo com o art. 654, do CPC, a existência de dívida 

para com a Fazenda Pública não impedirá o julgamento da partilha, desde 

que o seu pagamento esteja devidamente garantido. 9. Por fim, diante da 

existência de interesse de incapaz, dê-se vista dos autos ao zeloso 

Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de março de 2020. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012567-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DE SA COUTINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA OLIVEIRA VILELA OAB - MG164385 (ADVOGADO(A))

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA STEFANY DE OLIVEIRA COUTINHO (REU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1012567-42.2020.8.11.0041. AUTOR: 

PEDRO DE SA COUTINHO REU: FERNANDA STEFANY DE OLIVEIRA 

COUTINHO Vistos etc. Intime-se a parte autora, para que, emende a inicial, 

em 15 (quinze) dias, colacionando aos autos, a cópia do título executivo 

original, devidamente assinado, bem como, dos documentos pessoais do 

autor, tendo em vista que o documento acostado ao id. 30380692 está 

ilegível, sob pena de indeferimento (art. 321, CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

18 de março de 2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1032326-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

YURE JUNIOR PEREIRA NOBRE (REQUERENTE)

YGOR JUNIOR PEREIRA NOBRE (REQUERENTE)

YNGRID PEREIRA NOBRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO DA SILVA RIBEIRO OAB - MT19838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1032326-26.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: VALDETE PEREIRA DA SILVA, YURE JUNIOR PEREIRA 

NOBRE, YGOR JUNIOR PEREIRA NOBRE, YNGRID PEREIRA NOBRE Vistos 

etc. Observa-se que, o valor localizado em muito excede o limite legal, pelo 

que, inviável a concessão de alvará para levantamento dos valores 

deixados pelo de cujus. Sendo assim, e considerando a existência de bem 

imóvel, deverá o processo prosseguir como arrolamento sumário, em 

atenção ao disposto nos arts. 659 a 663 do Código de Processo Civil, 

ressalvada, desde já, a possibilidade de conversão para o rito do 

inventário ou de arrolamento comum. Nomeio como inventariante Valdete 

Pereira da Silva, independentemente de assinatura do termo de 

compromisso. Intime-se, para que, apresente as primeiras declarações, 

acompanhadas por plano de partilha, em 20 (vinte) dias. Nos termos do 

provimento nº 56/2016 – CNJ, deverá a autora trazer aos autos certidão 

de inexistência de testamento deixado pelos autores da herança, expedida 

pela CENSEC – Centro Notarial de Serviços Compartilhados. No mesmo 

prazo, deverá apresentar as certidões negativas de débitos tributários, 

perante as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal. Outrossim, 

em face do disposto nos arts. 659, §2º e 662, as questões relacionadas a 

débito tributário relacionado à sucessão, não obstará a conclusão deste 

processo, já que a Fazenda Pública dispõe de meios legais específicos 

para a cobrança, e será intimada, ao final, para lançamento, em sendo o 

caso. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de março de 2020. Angela Regina Gama 

da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033792-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. G. S. D. S. (EXEQUENTE)

N. V. S. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA ALVES DE SOUZA OAB - 034.595.111-50 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEISON SALES GALDINO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO TRAJANO FILHO OAB - MT7098-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1033792-55.2019.8.11.0041. 

EXEQUENTE: K. G. S. D. S., N. V. S. D. S. REPRESENTANTE: FABIANA 

ALVES DE SOUZA EXECUTADO: CLEISON SALES GALDINO Vistos etc. 

Verifica-se do id.3025460 que, as partes realizaram acordo, pugnando 

pela suspensão da ação e, revogação da ordem de prisão civil. Diante do 

exposto e de tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 922 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o requerimento das partes e, concedo a 

suspensão da presente ação executiva, pelo prazo de 10 (dez) meses. 

Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE a parte exequente, por meio 

da nobre Defensoria Pública, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste seu interesse no prosseguimento da presente ação, requerendo 

o que de direito, sob pena de extinção. Expeça-se contramandado de 

prisão, com urgência. Remeta-se ao arquivo provisório, com baixa no 

relatório mensal. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de março de 2020. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1038920-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA ALVES AMARAL (REQUERENTE)
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ISAIAS ALVES AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PAIVA MACHADO OAB - MT20827/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILDA ALVES AMARAL (REQUERIDO)

JOAO ALVES AMARAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1038920-56.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ISAIAS ALVES AMARAL, NOEMIA ALVES AMARAL DE 

CUJUS: JOAO ALVES AMARAL, ROMILDA ALVES AMARAL Vistos etc. 

Trata-se de Arrolamento Sumário, proposto por Isaias Alves Amaral e 

Noemia Alves Amaral, visando à obtenção da partilha dos bens deixados 

por Romilda Alves Amaral e João Alves Amaral, devidamente qualificados. 

Consta dos autos que, Romilda Alves Amaral, faleceu em 21 de dezembro 

de 1992[1], e João Alves Amaral, em 18 de novembro de 2018[2], eram 

casados entre si[3], sob o regime da comunhão universal de bens, e 

deixaram dois filhos, Isaias Alves Amaral e Noemia Alves Amaral, ambos 

maiores e capazes. Infere-se que, os falecidos não deixaram disposição 

de última vontade[4], sendo a herança é composta por: 1. Direito de posse 

sobre o imóvel residencial, localizado na Rua 08, quadra 10, lote 04, 

Conjunto Habitacional Sete de Maio, na cidade de Várzea Grande, com 

valor venal de R$ 67.547,08 (sessenta e sete mil quinhentos e quarenta e 

sete reais e oito centavos) – id. 23393979; 2. Veículo automotor Fiat Uno 

Mille Fire, ano/modelo 2004/2005, gasolina, Placa KAL0838, registrado em 

nome de João Alves Amaral, avaliado em R$ 11.229,00 (onze mil duzentos 

e vinte e nove reais) – id. 23393976. 3. Valores bloqueados por meio do 

sistema conveniados, conforme extratos acostados ao id. 24934474. A 

ação foi recebida, como arrolamento sumário, por força da decisão de id. 

24263267, que nomeou Isaias Alves Amaral inventariante e determinou a 

busca de bens do espólio, por meio dos sistemas conveniados, o que 

culminou no bloqueio de valores[5]. As certidões negativas de débitos 

tributários, constam dos ids. 23397318 e 23393973. As partes são 

maiores, capazes e estão devidamente presentadas, e acordam quanto a 

partilha. Diante do exposto, HOMOLOGO, por sentença, com fundamento 

nos arts. 487, inciso III e 659 e seguintes, do Código de Processo Civil, a 

partilha da herança deixada por Romilda Alves Amaral e João Alves 

Amaral, atribuindo aos herdeiros por contemplação seus respectivos 

quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros. 

Transitada em julgado esta decisão, expeçam-se o formal de partilha e o 

alvará para levantamento dos valores, transferindo-os para a conta a ser 

informada, em 05 (cinco) dias. Na sequência, intime-se a Fazenda Pública 

Estadual, para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de 

outros tributos porventura incidentes, em atenção ao disposto no art. 659, 

§2º, do CPC. Após, procedam-se as devidas baixas e anotações legais, 

arquivando-se os autos independentemente de nova determinação. P.I.C. 

Cuiabá-MT, 18 de março de 2020. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Juíza de Direito [1] Id. 23397322 [2] Id. 23397317 [3] Id. 

29993343 [4] Id. 23397322 e 23393975 [5] Id. 24934474

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1041059-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE BARCELOS DO NASCIMENTO (INVENTARIANTE)

NEIDE MARCELOS BARCELOS (REQUERENTE)

JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BARCELOS (REQUERENTE)

ELEANDRO DO NASCIMENTO BARCELOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO BARCELOS (INVENTARIADO)

FRANCINETE RODRIGUES DO NASCIMENTO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1041059-78.2019.8.11.0041. 

INVENTARIANTE: ELIENE BARCELOS DO NASCIMENTO REQUERENTE: 

NEIDE MARCELOS BARCELOS, JOAO BATISTA DO NASCIMENTO 

BARCELOS, ELEANDRO DO NASCIMENTO BARCELOS INVENTARIADO: 

SEBASTIAO BARCELOS, FRANCINETE RODRIGUES DO NASCIMENTO 

Vistos etc. Trata-se de Arrolamento Sumário, proposto por Eliene Barcelos 

do Nascimento, Neide Marcelos Barcelos, João Batista do Nascimento 

Barcelos e Eleandro do Nascimento Barcelos, visando à obtenção da 

partilha dos bens deixados por Sebastião Barcelos e Francinete 

Nascimento Barcelos, devidamente qualificados. Consta dos autos que, 

Francinete Nascimento Barcelos, faleceu em 21 de maio de 2016[1], e 

Sebastião Barcelos, faleceu em 03 de março de 2019[2], eram casados 

entre si[3], sob o regime da comunhão parcial de bens, e deixou sete 

filhos, Vanda Maria Picão Lopes, Maria Pedrina Picão Poli, Evani Maria 

Picão Madeira, Zildinha Aparecida Picão Moura, Senira Alves Picão de 

Oliveira e Jessé Alves Picão, todos maiores e capazes. Infere-se que, o 

falecido não deixou disposição de última vontade, sendo a herança 

composta por: 1. Direito de posse sobre o imóvel, localizado no 

denominado “loteamento Alice Novack”, Lote 12, da Quadra 15, localizado 

no distrito de Coxipó da Ponte, nesta capital, com 180,00m², de matrícula 

nº. 76.685, avaliado em R$ 34.281,75 (trinta e quatro mil, duzentos e 

oitenta e um reais e setenta e cinco centavos) – id. 24065680; 2. Direito de 

propriedade sobre imóvel localizado no denominado “loteamento Parque 

Georgia”, sob o nº 21, da Quadra 28, situado, com área de 360,00m², de 

matrícula nº 64.161, avaliado em R$ 78.531,37 (setenta e oito mil, 

quinhentos e trinta e um reais e trinta e sete centavos) – id. 24065684; 3. 

Veículo VW/GOL 1.0 GLV, ano 2008, modelo 2009, placa NIY6075, cor 

cinza, Renavam 00964234440, Chassi 9BWAA05 W69P007236, avaliado 

em R$ 16.010,00 (dezesseis mil e dez reais) – id. 24066012; 4. Veículo 

FIAT/ UNO MILLE EP, ano 1995, modelo 1996, placa JYR9898, cor 

vermelha, renavam 644762985, chassi 9BD146097S5609604, avaliado em 

R$ 7.012,00 (sete mil e doze reais) – id. 24066008. A ação foi recebida, 

por força da decisão de id. 24100436, que concedeu a gratuidade 

processual postulada, nomeou a autora, Eliene Barcelos do Nascimento, 

inventariante e determinou a busca de bens e valores, a qual culminou no 

bloqueio de R$ 138,26 (cento e trinta e oito reais e vinte e seis centavos) e 

de R$ 46,39 (quarenta e seis reais e trinta e nove centavos) e, ainda, na 

localização dos veículos registrados em nome de Sebastião Barcelos[4]. 

As primeiras declarações, acompanhadas por plano de partilha, constam 

do id. 26003841, das quais se extrai que os veículos registrados em nome 

do falecido, foram vendidos ainda em vida, pelo que pugnou a 

inventariante pela transferência aos respectivos compradores. As 

certidões negativas de débitos tributários, perante a Fazenda Pública 

Municipal e Federal, constam do id. 24066015, 24066031 e 24066033. 

Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO, por 

sentença, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, a partilha dos 

bens e direitos deixados por Sebastião Barcelos e Francinete Nascimento 

Barcelos, com fundamento nos artigos 487, inciso III e 659 e seguintes, do 

Código de Processo Civil, atribuindo aos herdeiros por contemplação seus 

respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de 

terceiros. Transitada em julgado esta decisão, após a juntada da certidão 

de inexistência de testamento, expeça-se o formal de partilha e alvará 

para transferência dos veículos em nome dos terceiros indicados no id. 

26003841 (pág. 4), nos termos acordados. Na sequência, intime-se a 

Fazenda Pública Estadual, para lançamento administrativo do imposto de 

transmissão e de outros tributos porventura incidentes, em atenção ao 

disposto no art. 659, §2º, do CPC. Após, procedam-se as devidas baixas 

e anotações legais, arquivando-se os autos independentemente de nova 

determinação. P.I.C. Cuiabá-MT, 18 de março de 2019. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito [1] Id. 24065648 [2] Id. 

24065651 [3] Id. 24065648 – pág. 03 [4] Id. 23728999.

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017203-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. G. M. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE MENDES NERES OAB - 829.238.501-06 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONY JEFFETSON DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

STEPHANIE PAULA DA SILVA OAB - MT24632-E (ADVOGADO(A))
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1017203-85.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: I. G. M. D. S. REPRESENTANTE: 
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LUCILENE MENDES NERES EXECUTADO: JONY JEFFETSON DA SILVA 

Vistos. A defesa apresentada pelo executado no id. 21234711, não trouxe 

aos autos a comprovação de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 

525, § 1º, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual a rejeito. 

Esclareço que na ordem como estarão dispostas as diligências de 

bloqueio, a primeira delas que conseguir garantir na integralidade o valor 

executado, obstará o cumprimento das demais. Assim, determino as 

seguintes diligências: a) O protesto da dívida (CPC, art. 517); b) A tentativa 

de bloqueio de valores, via sistema BACENJUD, com imediata 

transferência do valor bloqueado para a conta de depósitos judiciais. 

Ressalto, portanto que, com a resposta do Banco Central, se ficar 

evidenciado o bloqueio do valor devido, em mais de uma conta do 

executado, promova-se de forma imediata, a liberação do que sobejar. c) 

O bloqueio dos veículos cadastrados em nome do executado, via sistema 

RENAJUD, exceto se possuírem restrições de natureza fiduciária; d) A 

consulta de vínculos empregatícios do executado no sistema INFOSEG, e, 

em caso positivo, deverá ser expedido ofício para, doravante proceder ao 

desconto em folha e depositar em conta bancária já indicada ou a indicar, 

cabendo à parte tal providência; Certo de que o Superior Tribunal de 

Justiça já pacificou entendimento no sentido de ser possível a constrição 

judicial do saldo de FGTS para pagamento de dívida alimentar, oficie-se à 

Caixa Econômica Federal para que, em 05 (cinco) dias, informe se existe 

saldo em nome do alimentante/executado em conta de FGTS e PIS/PASEP. 

Em caso positivo, que o valor seja depositado na conta de depósitos 

judiciais do TJMT (Banco do Brasil, agência 3834), devidamente vinculada 

a estes autos, até o montante da dívida, que também deverá ser informada 

no ofício, informando àquele órgão que o dinheiro se destina ao 

pagamento de verbas alimentares, e que o depósito deverá ser feito ainda 

que o saldo seja inferior ao valor total da dívida. Se exitosas as diligências 

determinadas, no todo ou em parte, intimem-se as partes para, querendo, 

manifestarem no prazo legal. Se forem inexitosas, determino a suspensão 

da execução, pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 921, § 1º, 

do Código de Processo Civil, período em que a parte poderá diligenciar à 

procura de bens que possam garantir a presente execução. Decorrido o 

prazo acima sem que a parte credora informe bens que possam garantir a 

execução, promova-se o arquivamento dos autos, conforme preleciona o 

art. 921, § 2º, do Código de Processo Civil que poderá, entretanto, ser 

desarquivado nas condições do § 3º, do citado art. Ainda, expeça-se 

ofício para desconto em folha de pagamento, nos termos do acordo 

homologado (id. 19584098) atentando-se para o id. 26021845. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1032782-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O. T. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA OAB - MT14688-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. L. F. T. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA REGINA RAGNINI OAB - MT7834-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1032782-10.2018.8.11.0041. AUTOR(A): OSVALDO TOMIYAMA REU: 

HENRIQUE LUIZ FERREIRA TOMIYAMA Vistos. Custas recolhidas no id. 

15661371. Trata-se de Ação Revisional de Alimentos proposta por 

Osvaldo Tomiyama em face de Luiz Henrique Ferreira Tomiyama. A inicial 

está acostada no id. 15655054. O requerido apresentou contestação no 

id. 22093392, devidamente impugnado no id. 22542700. As partes 

possuem legitimidade para figurar, cada uma, em seu respectivo pólo 

processual e estão devidamente representadas por profissionais 

habilitados a postular em Juízo. Não há preliminares suscitadas, nem 

irregularidades a sanar. Nos termos do artigo 357, II, do Novo Código de 

Processo Civil, conveniente se faz, para o deslinde das questões apostas 

nos autos, com o início da fase instrutória, o depoimento pessoal das 

partes e/ou a oitiva de testemunhas, sem descurar-se de outo meio de 

prova que se mostre razoável. Designo audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 05 de maio de 2020, às 13h30min. As 

partes deverão comparecer para prestar depoimento, acompanhadas de 

suas testemunhas. O rol de testemunhas deverá ser apresentado no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos de artigo 357, § 4º, do Código de 

Processo Civil. Cada parte deverá comparecer com seu Advogado e suas 

testemunhas. Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada, do dia, da hora e do local da audiência designada (CPC, art. 455). 

Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1032782-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O. T. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA OAB - MT14688-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. L. F. T. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA REGINA RAGNINI OAB - MT7834-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1032782-10.2018.8.11.0041. AUTOR(A): OSVALDO TOMIYAMA REU: 

HENRIQUE LUIZ FERREIRA TOMIYAMA Vistos. Custas recolhidas no id. 

15661371. Trata-se de Ação Revisional de Alimentos proposta por 

Osvaldo Tomiyama em face de Luiz Henrique Ferreira Tomiyama. A inicial 

está acostada no id. 15655054. O requerido apresentou contestação no 

id. 22093392, devidamente impugnado no id. 22542700. As partes 

possuem legitimidade para figurar, cada uma, em seu respectivo pólo 

processual e estão devidamente representadas por profissionais 

habilitados a postular em Juízo. Não há preliminares suscitadas, nem 

irregularidades a sanar. Nos termos do artigo 357, II, do Novo Código de 

Processo Civil, conveniente se faz, para o deslinde das questões apostas 

nos autos, com o início da fase instrutória, o depoimento pessoal das 

partes e/ou a oitiva de testemunhas, sem descurar-se de outo meio de 

prova que se mostre razoável. Designo audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 05 de maio de 2020, às 13h30min. As 

partes deverão comparecer para prestar depoimento, acompanhadas de 

suas testemunhas. O rol de testemunhas deverá ser apresentado no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos de artigo 357, § 4º, do Código de 

Processo Civil. Cada parte deverá comparecer com seu Advogado e suas 

testemunhas. Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada, do dia, da hora e do local da audiência designada (CPC, art. 455). 

Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1018235-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIANA ROCHA ASSIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO PEREIRA GODOI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO SAITO OAB - MT0013392A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO
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S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1018235-96.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: THAIANA ROCHA ASSIS 

EXECUTADO: CLAUDIO PEREIRA GODOI Vistos. Intime-se o executado 

pessoalmente, para no prazo de 03 (três) dias, sob pena de prisão e 

protesto da dívida, para pagar o débito constante da memória de cálculo, 

que está atualizada até o mês de fevereiro/2020, mais as parcelas 

posteriores que estiverem vencidas (Súmula/STJ nº. 309) ou provar que já 

pagou. O executado não poderá apresentar justificativa, tendo em vista 

que já teve oportunidade de oferecê-la. Saliento que o pagamento apenas 

do valor da memória de cálculo, desacompanhado do comprovante das 

parcelas posteriores, vencidas, não inibirá a decretação da prisão civil. Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, desde que sejam pagos 

no prazo de 3 (três) dias, juntamente com o débito executado. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070020/3/2020 Página 312 de 569



Processo Número: 0013708-26.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. D. S. M. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

R. A. G. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE JOSE NOGA OAB - MT3830-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0013708-26.2014.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ALICE GONCALVES DA SILVA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: RENATO APARECIDO GONCALVES, 

CARLA REGINA DOS SANTOS MACANHA Vistos. Defiro o pedido 

constante do id. 25350490. Concedo o prazo requerido, para 

manifestação nos autos. Ultrapassado o prazo acima assinalado, intime-se 

a parte autora, na pessoa de seu procurador, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste seu interesse no prosseguimento da ação, 

requerendo o que de direito, sob pena de extinção. Após, com ou sem 

manifestação, venham-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 25 de novembro de 2019. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE JOSE NOGA OAB - MT3830-O (ADVOGADO(A))
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SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0013708-26.2014.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ALICE GONCALVES DA SILVA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: RENATO APARECIDO GONCALVES, 

CARLA REGINA DOS SANTOS MACANHA Vistos. Defiro o pedido 

constante do id. 25350490. Concedo o prazo requerido, para 

manifestação nos autos. Ultrapassado o prazo acima assinalado, intime-se 

a parte autora, na pessoa de seu procurador, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste seu interesse no prosseguimento da ação, 

requerendo o que de direito, sob pena de extinção. Após, com ou sem 

manifestação, venham-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 25 de novembro de 2019. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0034317-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. N. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

C. A. N. L. D. P. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CARLA VALER AIMI OAB - MT23602-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. D. P. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUDMILLA DE MOURA BOURET OAB - MT8476-O (ADVOGADO(A))

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO OAB - MT14532-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

0034317-59.2016.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CELINNE 

ALVES NEVES LEAL DE PAULA, CELI ALVES NEVES ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: ARILDO LEAL DE PAULA Visto. Trata-se de Ação Revisional de 

Alimentos em que as partes informaram a composição, apresentando os 

termos do acordo para a homologação judicial, conforme pode ser visto na 

movimentação n. 25400410. É o breve relatório. D E C I D O. HOMOLOGO o 

acordo celebrado entre as partes no documento acostado sob n. 

25400410, para que produza os jurídicos e legais efeitos, passando a 

fazer parte integrante e indissociável desta sentença. Por fim, declaro 

resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, incisos I e III, “b”, 

do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Ministério Público. 

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. Justiça gratuita. P. I. C. 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0034317-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. N. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

C. A. N. L. D. P. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CARLA VALER AIMI OAB - MT23602-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. D. P. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUDMILLA DE MOURA BOURET OAB - MT8476-O (ADVOGADO(A))

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO OAB - MT14532-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

0034317-59.2016.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CELINNE 

ALVES NEVES LEAL DE PAULA, CELI ALVES NEVES ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: ARILDO LEAL DE PAULA Visto. Trata-se de Ação Revisional de 

Alimentos em que as partes informaram a composição, apresentando os 

termos do acordo para a homologação judicial, conforme pode ser visto na 

movimentação n. 25400410. É o breve relatório. D E C I D O. HOMOLOGO o 

acordo celebrado entre as partes no documento acostado sob n. 

25400410, para que produza os jurídicos e legais efeitos, passando a 

fazer parte integrante e indissociável desta sentença. Por fim, declaro 

resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, incisos I e III, “b”, 

do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Ministério Público. 

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. Justiça gratuita. P. I. C. 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0034317-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. N. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

C. A. N. L. D. P. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CARLA VALER AIMI OAB - MT23602-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. D. P. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUDMILLA DE MOURA BOURET OAB - MT8476-O (ADVOGADO(A))

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO OAB - MT14532-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

0034317-59.2016.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CELINNE 

ALVES NEVES LEAL DE PAULA, CELI ALVES NEVES ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: ARILDO LEAL DE PAULA Visto. Trata-se de Ação Revisional de 

Alimentos em que as partes informaram a composição, apresentando os 

termos do acordo para a homologação judicial, conforme pode ser visto na 

movimentação n. 25400410. É o breve relatório. D E C I D O. HOMOLOGO o 

acordo celebrado entre as partes no documento acostado sob n. 

25400410, para que produza os jurídicos e legais efeitos, passando a 

fazer parte integrante e indissociável desta sentença. Por fim, declaro 

resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, incisos I e III, “b”, 

do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Ministério Público. 

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. Justiça gratuita. P. I. C. 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 0003516-34.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. C. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDER JOSE PASETTI OAB - MT11734-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

VANDER JOSE PASETTI OAB - MT11734-O (ADVOGADO(A))

A. N. T. (RECONVINDO)

M. N. T. (RECONVINDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

0003516-34.2014.8.11.0041. REQUERENTE: ISABEL CONCEICAO NUNES 

REQUERIDO: ESTE JUÍZO Vistos. Maurina Nunes Tomé e Adelaide Nunes 

Tomé aforaram Ação de Interdição em desfavor de Isabel Conceição 

Nunes. Na petição de ID. 25268707 foi informado o falecimento da 

curatelada. É o breve relatório. D E C I D O. Considerando a notícia de 

falecimento da senhora Isabel Conceição Nunes, não resta outra medida 

que não seja a extinção da presente ação, atingida pela perda de objeto. 

Ante o exposto, declaro extinto o processo, com fulcro no art. 485, inciso 

IX, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Ministério Público. 

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. Justiça gratuita. P. I. C. 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 0003516-34.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. C. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDER JOSE PASETTI OAB - MT11734-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

VANDER JOSE PASETTI OAB - MT11734-O (ADVOGADO(A))

A. N. T. (RECONVINDO)

M. N. T. (RECONVINDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

0003516-34.2014.8.11.0041. REQUERENTE: ISABEL CONCEICAO NUNES 

REQUERIDO: ESTE JUÍZO Vistos. Maurina Nunes Tomé e Adelaide Nunes 

Tomé aforaram Ação de Interdição em desfavor de Isabel Conceição 

Nunes. Na petição de ID. 25268707 foi informado o falecimento da 

curatelada. É o breve relatório. D E C I D O. Considerando a notícia de 

falecimento da senhora Isabel Conceição Nunes, não resta outra medida 

que não seja a extinção da presente ação, atingida pela perda de objeto. 

Ante o exposto, declaro extinto o processo, com fulcro no art. 485, inciso 

IX, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Ministério Público. 

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. Justiça gratuita. P. I. C. 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 0003516-34.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. C. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDER JOSE PASETTI OAB - MT11734-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

VANDER JOSE PASETTI OAB - MT11734-O (ADVOGADO(A))

A. N. T. (RECONVINDO)

M. N. T. (RECONVINDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

0003516-34.2014.8.11.0041. REQUERENTE: ISABEL CONCEICAO NUNES 

REQUERIDO: ESTE JUÍZO Vistos. Maurina Nunes Tomé e Adelaide Nunes 

Tomé aforaram Ação de Interdição em desfavor de Isabel Conceição 

Nunes. Na petição de ID. 25268707 foi informado o falecimento da 

curatelada. É o breve relatório. D E C I D O. Considerando a notícia de 

falecimento da senhora Isabel Conceição Nunes, não resta outra medida 

que não seja a extinção da presente ação, atingida pela perda de objeto. 

Ante o exposto, declaro extinto o processo, com fulcro no art. 485, inciso 

IX, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Ministério Público. 

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. Justiça gratuita. P. I. C. 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0002416-49.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G.S.S/R.V.S.S (EXEQUENTE)

MIGUELINA FRANCISCA SAMPAIO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVINO CANDIDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0002416-49.2011.8.11.0041. 

EXEQUENTE: MIGUELINA FRANCISCA SAMPAIO, G.S.S/R.V.S.S 

EXECUTADO: SERVINO CANDIDO DOS SANTOS Vistos. Remeto os autos 

ao Cartório, para as providências que se mostrarem pertinentes. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 2019. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0034508-41.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. M. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

S. R. D. C. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0034508-41.2015.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CLEDIONEIA 

SILVA MOURA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SAMUEL RAIMUNDO DA 

COSTA Vistos. Considerando o Ofício de id. 25083932, certifique-se 

acerca da resposta e cumprimento. Às providências. Cuiabá/MT, 13 de 

dezembro de 2019. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0004288-94.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. J. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. N. R. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0004288-94.2014.8.11.0041. 

EXEQUENTE: SILVIA CAMPOS JESUS EXECUTADO: JOSE NEIRE RIBEIRO 

Vistos. Determino o retorno dos autos à secretaria, visando o cumprimento 

da decisão retro. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de dezembro de 2019. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1012464-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLA EBERT VARGAS OAB - MT20010-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. S. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO IVO SILVA SANTOS OAB - MT12892/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 15(quinze), juntar aos autos cópia 

atualizada das matrículas do acervo de bens imóveis do do casal, para 

possibilitar a confecção do Formal de Partilha. E ainda, para juntar aos 

autos cópia da guia e respectivo comprovante de pagamento dos Formais 

de Partilha.

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0037149-02.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. G. P. S. (EXEQUENTE)

A. D. F. P. P. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0037149-02.2015.8.11.0041. 

EXEQUENTE: HENRIQUE GABRIEL PERES SILVA, ALEANDRA DE FATIMA 

PERES PINTO EXECUTADO: ELIAS DE MIRANDA SILVA Vistos. 

Considerando o petitório de id. 25136350, dê-se nova vista à Defensoria 

Pública para manifestação. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 
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2019. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0037149-02.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. G. P. S. (EXEQUENTE)

A. D. F. P. P. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0037149-02.2015.8.11.0041. 

EXEQUENTE: HENRIQUE GABRIEL PERES SILVA, ALEANDRA DE FATIMA 

PERES PINTO EXECUTADO: ELIAS DE MIRANDA SILVA Vistos. 

Considerando o petitório de id. 25136350, dê-se nova vista à Defensoria 

Pública para manifestação. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 

2019. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0022997-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA KARA JOSE PINHEIRO (REQUERENTE)

GABRIEL KARA JOSE NETO (REQUERENTE)

EDISON DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARIA DE FATIMA JORGE KATER KARA JOSE (REQUERENTE)

RUBENS KARA JOSE (REQUERENTE)

LIDIA COTAIT KARA JOSE (REQUERENTE)

ARY KARA JOSE (REQUERENTE)

NEWTON KARA JOSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ZEM GADOTTI OAB - SP304005-O (ADVOGADO(A))

THIAGO SILVEIRA OAB - MT12963-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO BAPTISTELLA BUNAZAR OAB - MT234812-O (ADVOGADO(A))

SIMONE ROSSI OAB - SP189910-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

AMANDA PIRES COSTA OAB - MT18614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE JOSE KARA JOSE (REQUERIDO)

ESPOLIO DE JULIETA CURY KARA JOSE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0022997-12.2016.8.11.0041. 

REQUERENTE: GABRIEL KARA JOSE NETO, VANDA KARA JOSE 

PINHEIRO, NEWTON KARA JOSE, LIDIA COTAIT KARA JOSE, ARY KARA 

JOSE, MARIA DE FATIMA JORGE KATER KARA JOSE, RUBENS KARA 

JOSE, EDISON DOS SANTOS REQUERIDO: ESPOLIO DE JOSE KARA JOSE, 

ESPOLIO DE JULIETA CURY KARA JOSE Vistos. Proceda-se com a 

intimação pessoal da parte autora, por meio de carta com aviso de 

recebimento (AR), para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste nos 

autos, sob pena de extinção. Frustrada a intimação na modalidade suso 

determinada, proceda-se com a intimação por edital. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0022997-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA KARA JOSE PINHEIRO (REQUERENTE)

GABRIEL KARA JOSE NETO (REQUERENTE)

EDISON DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARIA DE FATIMA JORGE KATER KARA JOSE (REQUERENTE)

RUBENS KARA JOSE (REQUERENTE)

LIDIA COTAIT KARA JOSE (REQUERENTE)

ARY KARA JOSE (REQUERENTE)

NEWTON KARA JOSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ZEM GADOTTI OAB - SP304005-O (ADVOGADO(A))

THIAGO SILVEIRA OAB - MT12963-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO BAPTISTELLA BUNAZAR OAB - MT234812-O (ADVOGADO(A))

SIMONE ROSSI OAB - SP189910-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

AMANDA PIRES COSTA OAB - MT18614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE JOSE KARA JOSE (REQUERIDO)

ESPOLIO DE JULIETA CURY KARA JOSE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0022997-12.2016.8.11.0041. 

REQUERENTE: GABRIEL KARA JOSE NETO, VANDA KARA JOSE 

PINHEIRO, NEWTON KARA JOSE, LIDIA COTAIT KARA JOSE, ARY KARA 

JOSE, MARIA DE FATIMA JORGE KATER KARA JOSE, RUBENS KARA 

JOSE, EDISON DOS SANTOS REQUERIDO: ESPOLIO DE JOSE KARA JOSE, 

ESPOLIO DE JULIETA CURY KARA JOSE Vistos. Proceda-se com a 

intimação pessoal da parte autora, por meio de carta com aviso de 

recebimento (AR), para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste nos 

autos, sob pena de extinção. Frustrada a intimação na modalidade suso 

determinada, proceda-se com a intimação por edital. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0022997-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA KARA JOSE PINHEIRO (REQUERENTE)

GABRIEL KARA JOSE NETO (REQUERENTE)

EDISON DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARIA DE FATIMA JORGE KATER KARA JOSE (REQUERENTE)

RUBENS KARA JOSE (REQUERENTE)

LIDIA COTAIT KARA JOSE (REQUERENTE)

ARY KARA JOSE (REQUERENTE)

NEWTON KARA JOSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ZEM GADOTTI OAB - SP304005-O (ADVOGADO(A))

THIAGO SILVEIRA OAB - MT12963-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO BAPTISTELLA BUNAZAR OAB - MT234812-O (ADVOGADO(A))

SIMONE ROSSI OAB - SP189910-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

AMANDA PIRES COSTA OAB - MT18614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE JOSE KARA JOSE (REQUERIDO)

ESPOLIO DE JULIETA CURY KARA JOSE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0022997-12.2016.8.11.0041. 

REQUERENTE: GABRIEL KARA JOSE NETO, VANDA KARA JOSE 

PINHEIRO, NEWTON KARA JOSE, LIDIA COTAIT KARA JOSE, ARY KARA 

JOSE, MARIA DE FATIMA JORGE KATER KARA JOSE, RUBENS KARA 

JOSE, EDISON DOS SANTOS REQUERIDO: ESPOLIO DE JOSE KARA JOSE, 

ESPOLIO DE JULIETA CURY KARA JOSE Vistos. Proceda-se com a 

intimação pessoal da parte autora, por meio de carta com aviso de 

recebimento (AR), para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste nos 

autos, sob pena de extinção. Frustrada a intimação na modalidade suso 

determinada, proceda-se com a intimação por edital. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0022997-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA KARA JOSE PINHEIRO (REQUERENTE)

GABRIEL KARA JOSE NETO (REQUERENTE)

EDISON DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARIA DE FATIMA JORGE KATER KARA JOSE (REQUERENTE)

RUBENS KARA JOSE (REQUERENTE)

LIDIA COTAIT KARA JOSE (REQUERENTE)

ARY KARA JOSE (REQUERENTE)

NEWTON KARA JOSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ZEM GADOTTI OAB - SP304005-O (ADVOGADO(A))

THIAGO SILVEIRA OAB - MT12963-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO BAPTISTELLA BUNAZAR OAB - MT234812-O (ADVOGADO(A))

SIMONE ROSSI OAB - SP189910-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

AMANDA PIRES COSTA OAB - MT18614-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE JOSE KARA JOSE (REQUERIDO)

ESPOLIO DE JULIETA CURY KARA JOSE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0022997-12.2016.8.11.0041. 

REQUERENTE: GABRIEL KARA JOSE NETO, VANDA KARA JOSE 

PINHEIRO, NEWTON KARA JOSE, LIDIA COTAIT KARA JOSE, ARY KARA 

JOSE, MARIA DE FATIMA JORGE KATER KARA JOSE, RUBENS KARA 

JOSE, EDISON DOS SANTOS REQUERIDO: ESPOLIO DE JOSE KARA JOSE, 

ESPOLIO DE JULIETA CURY KARA JOSE Vistos. Proceda-se com a 

intimação pessoal da parte autora, por meio de carta com aviso de 

recebimento (AR), para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste nos 

autos, sob pena de extinção. Frustrada a intimação na modalidade suso 

determinada, proceda-se com a intimação por edital. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0022997-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA KARA JOSE PINHEIRO (REQUERENTE)

GABRIEL KARA JOSE NETO (REQUERENTE)

EDISON DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARIA DE FATIMA JORGE KATER KARA JOSE (REQUERENTE)

RUBENS KARA JOSE (REQUERENTE)

LIDIA COTAIT KARA JOSE (REQUERENTE)

ARY KARA JOSE (REQUERENTE)

NEWTON KARA JOSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ZEM GADOTTI OAB - SP304005-O (ADVOGADO(A))

THIAGO SILVEIRA OAB - MT12963-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO BAPTISTELLA BUNAZAR OAB - MT234812-O (ADVOGADO(A))

SIMONE ROSSI OAB - SP189910-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

AMANDA PIRES COSTA OAB - MT18614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE JOSE KARA JOSE (REQUERIDO)

ESPOLIO DE JULIETA CURY KARA JOSE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0022997-12.2016.8.11.0041. 

REQUERENTE: GABRIEL KARA JOSE NETO, VANDA KARA JOSE 

PINHEIRO, NEWTON KARA JOSE, LIDIA COTAIT KARA JOSE, ARY KARA 

JOSE, MARIA DE FATIMA JORGE KATER KARA JOSE, RUBENS KARA 

JOSE, EDISON DOS SANTOS REQUERIDO: ESPOLIO DE JOSE KARA JOSE, 

ESPOLIO DE JULIETA CURY KARA JOSE Vistos. Proceda-se com a 

intimação pessoal da parte autora, por meio de carta com aviso de 

recebimento (AR), para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste nos 

autos, sob pena de extinção. Frustrada a intimação na modalidade suso 

determinada, proceda-se com a intimação por edital. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0022997-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA KARA JOSE PINHEIRO (REQUERENTE)

GABRIEL KARA JOSE NETO (REQUERENTE)

EDISON DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARIA DE FATIMA JORGE KATER KARA JOSE (REQUERENTE)

RUBENS KARA JOSE (REQUERENTE)

LIDIA COTAIT KARA JOSE (REQUERENTE)

ARY KARA JOSE (REQUERENTE)

NEWTON KARA JOSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ZEM GADOTTI OAB - SP304005-O (ADVOGADO(A))

THIAGO SILVEIRA OAB - MT12963-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO BAPTISTELLA BUNAZAR OAB - MT234812-O (ADVOGADO(A))

SIMONE ROSSI OAB - SP189910-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

AMANDA PIRES COSTA OAB - MT18614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE JOSE KARA JOSE (REQUERIDO)

ESPOLIO DE JULIETA CURY KARA JOSE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0022997-12.2016.8.11.0041. 

REQUERENTE: GABRIEL KARA JOSE NETO, VANDA KARA JOSE 

PINHEIRO, NEWTON KARA JOSE, LIDIA COTAIT KARA JOSE, ARY KARA 

JOSE, MARIA DE FATIMA JORGE KATER KARA JOSE, RUBENS KARA 

JOSE, EDISON DOS SANTOS REQUERIDO: ESPOLIO DE JOSE KARA JOSE, 

ESPOLIO DE JULIETA CURY KARA JOSE Vistos. Proceda-se com a 

intimação pessoal da parte autora, por meio de carta com aviso de 

recebimento (AR), para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste nos 

autos, sob pena de extinção. Frustrada a intimação na modalidade suso 

determinada, proceda-se com a intimação por edital. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0022997-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA KARA JOSE PINHEIRO (REQUERENTE)

GABRIEL KARA JOSE NETO (REQUERENTE)

EDISON DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARIA DE FATIMA JORGE KATER KARA JOSE (REQUERENTE)

RUBENS KARA JOSE (REQUERENTE)

LIDIA COTAIT KARA JOSE (REQUERENTE)

ARY KARA JOSE (REQUERENTE)

NEWTON KARA JOSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ZEM GADOTTI OAB - SP304005-O (ADVOGADO(A))

THIAGO SILVEIRA OAB - MT12963-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO BAPTISTELLA BUNAZAR OAB - MT234812-O (ADVOGADO(A))

SIMONE ROSSI OAB - SP189910-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

AMANDA PIRES COSTA OAB - MT18614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE JOSE KARA JOSE (REQUERIDO)

ESPOLIO DE JULIETA CURY KARA JOSE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0022997-12.2016.8.11.0041. 

REQUERENTE: GABRIEL KARA JOSE NETO, VANDA KARA JOSE 

PINHEIRO, NEWTON KARA JOSE, LIDIA COTAIT KARA JOSE, ARY KARA 

JOSE, MARIA DE FATIMA JORGE KATER KARA JOSE, RUBENS KARA 

JOSE, EDISON DOS SANTOS REQUERIDO: ESPOLIO DE JOSE KARA JOSE, 

ESPOLIO DE JULIETA CURY KARA JOSE Vistos. Proceda-se com a 

intimação pessoal da parte autora, por meio de carta com aviso de 

recebimento (AR), para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste nos 

autos, sob pena de extinção. Frustrada a intimação na modalidade suso 

determinada, proceda-se com a intimação por edital. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0022997-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA KARA JOSE PINHEIRO (REQUERENTE)

GABRIEL KARA JOSE NETO (REQUERENTE)

EDISON DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARIA DE FATIMA JORGE KATER KARA JOSE (REQUERENTE)

RUBENS KARA JOSE (REQUERENTE)

LIDIA COTAIT KARA JOSE (REQUERENTE)

ARY KARA JOSE (REQUERENTE)

NEWTON KARA JOSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ZEM GADOTTI OAB - SP304005-O (ADVOGADO(A))

THIAGO SILVEIRA OAB - MT12963-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO BAPTISTELLA BUNAZAR OAB - MT234812-O (ADVOGADO(A))

SIMONE ROSSI OAB - SP189910-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

AMANDA PIRES COSTA OAB - MT18614-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE JOSE KARA JOSE (REQUERIDO)

ESPOLIO DE JULIETA CURY KARA JOSE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0022997-12.2016.8.11.0041. 

REQUERENTE: GABRIEL KARA JOSE NETO, VANDA KARA JOSE 

PINHEIRO, NEWTON KARA JOSE, LIDIA COTAIT KARA JOSE, ARY KARA 

JOSE, MARIA DE FATIMA JORGE KATER KARA JOSE, RUBENS KARA 

JOSE, EDISON DOS SANTOS REQUERIDO: ESPOLIO DE JOSE KARA JOSE, 

ESPOLIO DE JULIETA CURY KARA JOSE Vistos. Proceda-se com a 

intimação pessoal da parte autora, por meio de carta com aviso de 

recebimento (AR), para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste nos 

autos, sob pena de extinção. Frustrada a intimação na modalidade suso 

determinada, proceda-se com a intimação por edital. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008423-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. R. D. S. (REQUERENTE)

L. D. S. B. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO TEIXEIRA LACERDA OAB - MT15283-O (ADVOGADO(A))

SYRHAM MARIA DE ARRUDA REINDEL FONSECA OAB - MT20809-O 

(ADVOGADO(A))

THIAGO CONCEICAO SILVA OAB - MT24435/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. M. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1008423-93.2018.8.11.0041. REQUERENTE: LETICIA DE SOUSA BRAGA 

DOS SANTOS, HELENA RIBEIRO DOS SANTOS REQUERIDO: NÃO POSSUI 

PARTE CONTRÁRIA Vistos. A emenda da inicial, de Id. 13361883, não 

atingiu a finalidade da ordem proferida constante de Id. 12894484, que 

determinou a apresentação da cópia dos documentos pessoais da 

requerente. Assim, intime-se, novamente, a parte requerente, por meio de 

seu ilustre Advogado para cumprir integralmente a referida decisão, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Atendido o 

parágrafo anterior, independentemente, de nova conclusão, cite-se a Sra. 

Luciene Moraes, conforme endereço informado (Id. 13361883), para, 

querendo, apresentar contestação em 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008423-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. R. D. S. (REQUERENTE)

L. D. S. B. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO TEIXEIRA LACERDA OAB - MT15283-O (ADVOGADO(A))

SYRHAM MARIA DE ARRUDA REINDEL FONSECA OAB - MT20809-O 

(ADVOGADO(A))

THIAGO CONCEICAO SILVA OAB - MT24435/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. M. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1008423-93.2018.8.11.0041. REQUERENTE: LETICIA DE SOUSA BRAGA 

DOS SANTOS, HELENA RIBEIRO DOS SANTOS REQUERIDO: NÃO POSSUI 

PARTE CONTRÁRIA Vistos. A emenda da inicial, de Id. 13361883, não 

atingiu a finalidade da ordem proferida constante de Id. 12894484, que 

determinou a apresentação da cópia dos documentos pessoais da 

requerente. Assim, intime-se, novamente, a parte requerente, por meio de 

seu ilustre Advogado para cumprir integralmente a referida decisão, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Atendido o 

parágrafo anterior, independentemente, de nova conclusão, cite-se a Sra. 

Luciene Moraes, conforme endereço informado (Id. 13361883), para, 

querendo, apresentar contestação em 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0038017-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. D. S. (REQUERENTE)

C. C. M. B. (REQUERENTE)

E. D. S. S. (REQUERENTE)

F. B. S. (REQUERENTE)

E. C. D. S. (REQUERENTE)

A. C. D. S. (REQUERENTE)

E. C. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENA VIEIRA DA SILVA OAB - SP82185-A (ADVOGADO(A))

CRISTIANY BENEDITA RAMOS TOCANTINS LEITE OAB - MT18653-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0038017-43.2016.8.11.0041. 

REQUERENTE: ADJAIRA CARVALHO DA SILVA, EDNA CARVALHO DA 

SILVA, EDMARA DA SILVA SCHRODER, FRIEDRICH BERND SCHRODER, 

EDVANIA CARVALHO DA SILVA, CLEWERSON CESAR MACHADO 

BUENO, EDNALDO CARVALHO DA SILVA REQUERIDO: EDMUNDO JOSE 

DA SILVA Vistos. Remeto os autos ao Cartório, para as providências que 

se mostrarem pertinentes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de janeiro de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0038017-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. D. S. (REQUERENTE)

C. C. M. B. (REQUERENTE)

E. D. S. S. (REQUERENTE)

F. B. S. (REQUERENTE)

E. C. D. S. (REQUERENTE)

A. C. D. S. (REQUERENTE)

E. C. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENA VIEIRA DA SILVA OAB - SP82185-A (ADVOGADO(A))

CRISTIANY BENEDITA RAMOS TOCANTINS LEITE OAB - MT18653-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0038017-43.2016.8.11.0041. 

REQUERENTE: ADJAIRA CARVALHO DA SILVA, EDNA CARVALHO DA 

SILVA, EDMARA DA SILVA SCHRODER, FRIEDRICH BERND SCHRODER, 

EDVANIA CARVALHO DA SILVA, CLEWERSON CESAR MACHADO 

BUENO, EDNALDO CARVALHO DA SILVA REQUERIDO: EDMUNDO JOSE 

DA SILVA Vistos. Remeto os autos ao Cartório, para as providências que 

se mostrarem pertinentes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de janeiro de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202538 Nr: 17908-91.2005.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAD, ND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT, RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ - OAB:12314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTÔNIO ARAÚJO 

JÚNIOR - OAB:12244-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GERCELENE 

FERNANDES PINTO, para devolução dos autos nº 

17908-91.2005.811.0041, Protocolo 202538, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1117496 Nr: 17685-55.2016.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEGS, WPDS, LNG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO MALHEIROS 

ABREU CAVALCANTI - OAB:18.806/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 1117496 – Processo nº. 17685-55.2016.811.0041

Vistos.

Defiro o pedido de fls. 149/151.

 Expeça-se alvará de autorização para registro de escritura, em nome da 

requerente.

Com o cumprimento, arquive-se com a adoção das formalidades de praxe.

Cumpra-se. Às providências.

Cuiabá/MT, 18 de março de 2020.

Sergio Valério

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006236-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. E. B. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE ALVINA DA SILVA OAB - 037.216.021-29 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURICIO BARBOSA DA SILVA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1006236-15.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: D. E. B. D. S. REPRESENTANTE: 

DAIANE ALVINA DA SILVA EXECUTADO: LAURICIO BARBOSA DA SILVA 

Vistos. Cuida-se de ação de cumprimento de sentença pelo rito do art. 

523, do Código de Processo Civil, na qual o executado se diz sem 

condições de efetuar o pagamento do débito de uma única vez, e se 

propõe a fazê-lo de forma parcelada, ou seja, em 31 (trinta e uma) vezes, 

id n. 14264138. A parte credora recusou o parcelamento, e requereu a 

penhora por meio dos sistemas BACENJUD e RENAJUD (id 15491391). 

Considerando que o devedor se propôs efetuar o pagamento de forma 

parcelada, e não houve a concordância da parte exequente, serão 

adotadas medidas visando a satisfação da dívida, devendo estar claro 

que, na ordem como estarão dispostas as diligências de bloqueio, a 

primeira delas que conseguir garantir na integralidade o valor executado, 

obstará o cumprimento das demais. Assim, determino as seguintes 

diligências: a) O protesto da dívida (CPC, art. 517); b) A tentativa de 

bloqueio de valores via sistema BACENJUD (CPF: 025.497.131-84 ), com 

imediata transferência do valor bloqueado para a conta de depósitos 

judiciais; c) O bloqueio dos veículos cadastrados em nome do executado, 

via sistema RENAJUD, exceto se possuírem restrições de natureza 

fiduciária; d) A consulta de vínculos empregatícios do executado no 

sistema INFOSEG, e, em caso positivo, deverá ser expedido ofício para, 

doravante proceder ao desconto em folha e depositar em conta bancária 

já indicada ou a indicar, cabendo à parte tal providência; Certo de que o 

Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de ser 

possível a constrição judicial do saldo de FGTS para pagamento de dívida 

alimentar, oficie-se à Caixa Econômica Federal para que, em 05 (cinco) 

dias, informe se existe saldo em nome do alimentante/executado em conta 

de FGTS e PIS/PASEP. Em caso positivo, que o valor seja depositado na 

conta de depósitos judiciais do TJMT (Banco do Brasil, agência 3834), 

devidamente vinculada a estes autos, até o montante da dívida, que 

também deverá ser informada no ofício, informando àquele órgão que o 

dinheiro se destina ao pagamento de verbas alimentares, e que o depósito 

deverá ser feito ainda que o saldo seja inferior ao valor total da dívida. Por 

fim, intimem-se as partes para, querendo, manifestarem no prazo legal. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011094-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. C. N. D. S. (EXEQUENTE)

SUZELE CRISTIANE LEITE DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JHON LENON DE QUADROS NEVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1011094-26.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: K. C. N. D. S., SUZELE 

CRISTIANE LEITE DA SILVA EXECUTADO: JHON LENON DE QUADROS 

NEVES Devidamente citado (id n. 16656177), o executado permaneceu 

inerte. Portanto, serão adotadas medidas visando a satisfação da dívida, 

devendo estar claro que, na ordem como estarão dispostas as diligências 

de bloqueio, a primeira delas que conseguir garantir na integralidade o 

valor executado, obstará o cumprimento das demais. Assim, determino as 

seguintes diligências: a) A imediata expedição de ofício para que, 

doravante, seja promovido o desconto em folha, conforme requerido na 

movimentação n. 16832553; b) A tentativa de bloqueio de valores via 

sistema BACENJUD, com imediata transferência do valor bloqueado para a 

conta de depósitos judiciais; c) O bloqueio dos veículos cadastrados em 

nome do executado via sistema RENAJUD, exceto se possuírem restrições 

de natureza fiduciária; d) A consulta de vínculos empregatícios do 

executado no sistema INFOSEG, e, em caso positivo, deverá ser expedido 

ofício para, doravante proceder ao desconto em folha e depositar em 

conta bancária já indicada ou a indicar, cabendo à parte tal providência; 

Certo de que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no 

sentido de ser possível a constrição judicial do saldo de FGTS para 

pagamento de dívida alimentar, oficie-se à Caixa Econômica Federal para 

que, em 05 (cinco) dias, informe se existe saldo em nome do 

alimentante/executado em conta de FGTS e PIS/PASEP. Em caso positivo, 

que o valor seja depositado na conta de depósitos judiciais do TJMT 

(Banco do Brasil, agência 3834), devidamente vinculada a estes autos, até 

o montante da dívida, que também deverá ser informada no ofício, 

informando àquele órgão que o dinheiro se destina ao pagamento de 

verbas alimentares, e que o depósito deverá ser feito ainda que o saldo 

seja inferior ao valor total da dívida. Cumpridas as determinações, 

intimem-se as partes para, querendo, manifestarem no prazo legal. O 

executado será intimado pelo DJE, visto que não constituiu advogado nos 

autos. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003194-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ LEMES DA CRUZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMINDA LEMES DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003194-21.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: JOSE LUIZ LEMES DA CRUZ 

EXECUTADO: ARMINDA LEMES DA CRUZ Vistos. José Luis Lemes da 

Cruz aforou o presente Cumprimento de Sentença em face de Arminda 

Lemes da Cruz. Sustenta que nos autos da ação de separação litigiosa, 

foi homologado um acordo que dentre outras obrigações, ficou 

estabelecido que a executada permaneceria residindo no imóvel descrito 

como sendo: “um terreno com área de 200,00m2, contendo no mesmo uma 

casa edificada medindo 42,00m2, localizado na Rua D, nº. 02, Quadra 14, 

Bairro Cohab Asa Bela, Várzea Grande/MT”, no entanto, tal imóvel deveria 

ser transferido para o nome dos filhos do casal. Assevera que desde a 

homologação do acordo, a executada nunca transferiu o imóvel para os 

filhos, e ainda, que há débito relativo ao IPTU, que a executada deve ser 

intimada para pagamento. Na decisão inicial (id 17913419), foi determinada 

a intimação da executada, a fim de que cumprisse o acordo, no prazo 
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legal. Na movimentação n. 22733495, consta certidão de intimação pessoal 

da requerida, sobre os termos da presente demanda. O exequente 

requereu a expedição de alvará autorizando a transferência do bem para 

os filhos, sem necessidade de assinatura da executada, id 28247562. É o 

breve relato. D E C I D O. Exsurge dos autos que as partes homologaram 

acordo no qual um bem imóvel que foi adquirido durante o casamento, 

seria transferido para os filhos, e que a executada continuaria morando no 

mesmo. Cuida-se de “um terreno com área de 200,00m2, contendo no 

mesmo uma casa edificada medindo 42,00m2, localizado na Rua D, nº. 02, 

Quadra 14, Bairro Cohab Asa Bela, Várzea Grande/MT”. Vejo que já se 

passaram mais de 10 (dez) anos da homologação do acordo, e até o 

momento o imóvel não foi transferido para os filhos do exequente, que 

atribui a inércia à executada. Essa, por sua vez, tomou ciência dos termos 

da presente ação, mas deixou decorrer o prazo sem qualquer 

manifestação. Assim, entendo pertinente o deferimento da expedição de 

alvará objetivando suprimir a assinatura da executada, e possibilitando 

que o exequente promova a transferência do imóvel, conforme acordado. 

Ressalto que o alvará não dispensa o cumprimento das exigências 

cartorárias legais, consectárias à espécie de transação, pois será 

necessário inclusive a apresentação da certidão negativa de débitos, bem 

como o pagamento do ITBI, caso haja a incidência. Pontuo ainda, que não 

consta dos autos cópia da matrícula do imóvel que será objeto de 

transferência (doação), que certamente deve ter sido apresentada nos 

autos da ação de separação judicial, onde foi homologado o acordo. 

Assim, esclareço que o alvará só terá serventia se não existir 

impedimento legal à transferência pretendida, e se forem observadas as 

demais exigências cartorárias pertinentes. Referente à intimação da 

executada para pagamento do débito de IPTU relativo ao imóvel, indefiro 

esse pedido, considerando que essa obrigação não constou nos termos 

do acordo, como pode ser visto no documento de id 17560787. Assim, 

julgo parcialmente procedente a execução, e defiro o pedido de alvará de 

suprimento de assinatura, autorizando o exequente a proceder com o 

necessário à prática de todos os atos, por si e também em nome da 

executada, que visem à transferência do imóvel descrito item “1º”, da fl. 

02, do documento apresentado no id 17560787, cujos compradores 

(exequente e executada) possuem apenas contrato de compra e venda, 

para o nome dos seus filhos, conforme constou do acordo homologado 

judicialmente na ação de separação judicial n. 1.090/2007, que tramitou 

nesta Vara Especializada. Portanto, este alvará não supre a exigência das 

assinaturas das pessoas que figuram como proprietárias do imóvel, 

perante a matrícula. Em conseqüência, declaro resolvido o mérito do 

processo, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se o alvará, conforme deliberação supra. Ao alvará deverá ser 

juntada fotocópia desta sentença, ou ser ela transcrita integralmente no 

alvará. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se, com as baixas 

pertinentes. Fixo o valor dos honorários advocatícios na ordem de 10% 

(dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, que deverão ser 

proporcionalmente distribuídos entre as partes, considerando que houve 

sucumbência recíproca (art. 86, CPC). No entanto, por serem beneficiárias 

da justiça gratuita, o pagamento ficará sob condição suspensiva de 

exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. P. I. 

C. Cuiabá, 18 de março de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1035239-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA FAUSTINO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IVAN HOUKLEF OAB - MT6703-O (ADVOGADO(A))

THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO OAB - MT21880-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANANIAS JOSE MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1035239-49.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: CICERA FAUSTINO MARQUES REQUERIDO: ANANIAS JOSE 

MARQUES Vistos. Cicera Faustino Marques ajuizou Ação de Inventário 

pelo rito do Arrolamento Sumário em razão do falecimento de Ananias 

José Marques ocorrido em 21/07/2017, declarando que era casada com o 

inventariado pelo regime da comunhão de bens e que o mesmo deixou 

herdeiros e bens a inventariar. A ação foi recebida nos moldes da decisão 

constante do id. 12382506, que deferiu a gratuidade processual, bem 

como esclarecido os termos de renúncia firmados por instrumento 

particular eram nulos. Portanto foi determinada a emenda da presente 

demanda para que fosse informado a existência de outros descendentes 

e a apresentação dos seguintes documentos: “a) instrumentos de 

procuração firmados pelos herdeiros; b) certidão de inteiro teor, 

atualizada, da matrícula dos imóveis; c) certidões negativas expedidas 

pela Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT, pelo Estado de Mato Grosso (PGE 

e SEFAZ) e pela Receita Federal do Brasil; d) certidão de inexistência de 

testamento (Provimento n. 56/2016/CNJ); e) certidão de óbito dos genitores 

do inventariado.” Id. 12865872 consta a manifestação emendando a inicial, 

bem como apresentado o plano de partilha dos bens, demonstrando assim 

a desistência da renúncia dos herdeiros em favor da viúva meeira. 

Certidão de inexistência de testamento em nome do falecido junto ao id. 

12865998. Ids. 12866010, 12866019, 12866033 e 12866043 constam as 

certidões negativas de débitos fiscais (Municipal, Estadual e Federal), em 

nome do inventariado. Por fim, fora apresentada a manifestação junto ao 

id. 10775848 onde a inventariante requereu novamente a adjudicação dos 

bens que compõem o espólio para si, mesmo sabendo que anteriormente 

estes haviam peticionado solicitando a partilha entre a viúva e os 

herdeiros. É o relatório. D E C I D O. Cuida-se Ação de Inventário sob o rito 

de Arrolamento Sumário, de Ananias José Marques, em que foi declarado 

que o inventariado deixou como patrimônio apenas dois imóveis, e que a 

requerente inventariante pretende que sejam integralmente destinados a 

mesma. Preliminarmente, observa-se que, ao receber a exordial este 

magistrado já havia observado os requisitos da renúncia, bem como 

oportunizado às partes a procederem a emenda da presente ação, o que 

não fora feito, nos moldes legais. Conforme didaticamente esclarecido na 

decisão do id. 12382506, a renúncia dos herdeiros à inventariante 

configura cessão de direitos hereditários, cuja formalização exige a lei 

(Código Civil, art. 1.793) que seja por escritura pública, e não renúncia de 

direitos hereditários, que pode ser feita tanto por escritura pública como 

por termo nos autos; em outras palavras, a renúncia em favor de alguém, 

não existe. E não há falar em renúncia abdicativa, antiga expressão 

doutrinária e jurisprudencial criada na vigência do Código anterior, 

revogado, que não disciplinava o instituto. Reafirma-se que não foi 

observada a forma prevista em lei para a cessão de direitos hereditários, 

bem como, não foi apresentado, apesar de ter sido determinado na 

decisão do id. 12382506, a apresentação do acordo de partilha, 

corretamente. Este processo está em andamento desde 2017, e a sua 

extinção não interessa apenas aos envolvidos no processo sucessório, 

mas também, e principalmente, ao próprio Judiciário, que tem sido cobrado 

constantemente nesse sentido. Portanto, considerando que o juiz não 

pode afastar-se do procedimento legal, já que não foi apresentado 

corretamente o plano de partilha, esta será julgada, nos termos do art. 

2.017, do Código Civil, que dispõe: "No partilhar os bens, observar-se-á, 

quanto ao seu valor, natureza e qualidade, a maior igualdade possível". 

Quanto ao arrolamento, propriamente, foi comprovada a inexistência de 

dívidas fiscais, com a juntada das certidões negativas nos ids 12866010, 

12866019, 12866033 e 12866043. Com relação ao recolhimento ou 

isenção do ITCD, consoante o disposto no art. 659, § 2º, do Código de 

Processo Civil, deverá ser lançado administrativamente, impondo-se a 

expedição do formal de partilha sem que se exija a sua comprovação. 

Nesse sentido, segue acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL - ARROLAMENTO DE BENS - SENTENÇA 

DE HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA PROLATADA ANTES DO 

RECOLHIMENTO DO ITCD MAS CONDICIONANDO O REGISTRO DA 

TRANSFERÊNCIA DOS BENS AO RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS 

DEVIDOS NA FORMA DAS NOVAS DISPOSIÇÕES DA LEGISLAÇÃO 

PROCESSUAL CIVIL - AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS - RECURSO 

DESPROVIDO. Na forma do novo CPC não se exige a juntada de certidão 

ou isenção do ITCD antecipadamente, sendo que após a homologação da 

partilha o Fisco será intimado para providenciar o lançamento 

administrativo do imposto devido na forma do que dispõe o Art. 659, § 2º e 

662, § 2º do CPC. Não há falar em prejuízo ao Fisco diante da 

homologação da partilha sem que a parte tenha recolhido o ITCD na forma 

do Art. 192 do CTN tendo em vista que o registro/transferência do bem 

está condicionado a comprovação do recolhimento do tributo devido. 

(TJMT. Ap 57272/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, 

Publicado no DJE 03/05/2018) No mesmo sentido é uníssona a 
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jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a exemplo do 

julgado a seguir: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. 

HOMOLOGAÇÃO SOB O RITO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO. DÍVIDA DE 

IPTU DE IMÓVEL QUE NÃO COMPÕE O ACERVO PATRIMONIAL DO 

ESPÓLIO. VENDA ANTERIOR AO FALECIMENTO DOS GENITORES DOS 

HERDEIROS. FATO NÃO OPONÍVEL À FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE 

COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE 

TRAMITA HÁ MAIS DE 15 ANOS SEM DEFINIÇÃO PELO ENTE PÚBLICO. 

AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. PARCELAMENTO DO ITCD SOBRE OS 

DEMAIS BENS. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. EXIGÊNCIA DE 

QUITAÇÃO DE IPTU E ITCD. DESNECESSIDADE. REGRA DERROGADA 

PELO NOVO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se pode impedir o término do 

processo do inventário sob o argumento de que há dívida de IPTU 

referente a imóvel que sequer consta do acervo patrimonial do espólio, 

porque vendido ainda em vida pelo autor da herança, e sobre o qual há 

processo administrativo em tramitação há mais de 15 anos sem nenhuma 

definição, em que se pleiteia a compensação da referida dívida tributária 

com precatório. 2. Conforme disciplina o artigo 659, § 2º do novo Código 

de Processo Civil, após o trânsito em julgado da sentença de homologação 

de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de 

adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos 

bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para 

lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos 

porventura incidentes. 2. A regra contida no artigo 192 do Código 

Tributário Nacional foi excepcionada pelo art. 659 do Código de Processo 

Civil, na medida em que, apesar de ser oriunda de lei complementar, possui 

natureza de norma processual e não tributária. 3. Recurso conhecido e 

desprovido. (TJDFT. Acórdão n.1098230, 07173352920178070000, 

Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS 5ª Turma Cível, Data de 

Julgamento: 23/05/2018, Publicado no PJe: 30/05/2018. Grifado) Com 

efeito, o formal de partilha deverá ser expedido logo após o trânsito em 

julgado da sentença entre os envolvidos no processo sucessório, e, após, 

será intimada a Fazenda Pública Estadual para que promova o lançamento 

administrativo do tributo. Vale observar que, nos termos do art. 305 da Lei 

n. 6.015/1973 e do art. 30, inciso XI, da Lei n. 8.935/1994, o recolhimento 

do ITCD deverá ser fiscalizado pelo notário responsável pelo Cartório de 

Registro de Imóveis, no momento do registro do formal de partilha. Em face 

do exposto, nos termos do art. 2.017 do Código Civil, JULGO POR 

SENTENÇA a partilha dos bens de Ananias José Marques, atribuindo aos 

herdeiros, em partes iguais, a totalidade da herança, constituída pela 

meação dos imóveis, ressalvados erros, omissões e direitos de terceiros. 

Sem custas, eis que este feito tramita sob o pálio da gratuidade 

processual. Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se o formal de 

partilha. Após, dê-se vista à Fazenda Pública Estadual, nos termos do art. 

659, § 2º, do Código de Processo Civil. Por fim, arquivem-se os autos com 

as cautelas de estilo. P. I. C. Cuiabá/MT, 19 de março de 2020. Sergio 

Valério Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006793-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. L. D. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. H. A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMILSON CIRO GONCALVES PRATES OAB - MT5745-O 

(ADVOGADO(A))

ALESSANDRO CARLOS PALAZZO OAB - MT8157-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1006793-02.2018.8.11.0041 POLO ATIVO:SUELY LEITE DO 

NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HUMBERTO MARQUES 

DA SILVA POLO PASSIVO: TIAGO HENRIQUE ANDRIOLLI FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas - AUTOR, na 

pessoa de seu advogado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o 

que mais entender de direito para fins de prosseguimento do presente 

cumprimento de sentença, sob pena de suspensão ou extinção do feito. 

19 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0018260-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELISBERTO DE CARVALHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725-O (ADVOGADO(A))

RUY NOGUEIRA BARBOSA OAB - MT4678-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANETE IZABEL DE MAGALHAES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PROCESSO n. 0018260-63.2016.8.11.0041 POLO ATIVO:FELISBERTO DE 

CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HUMBERTO MARQUES 

DA SILVA, RUY NOGUEIRA BARBOSA POLO PASSIVO: JOANETE IZABEL 

DE MAGALHAES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas - AUTOR, PARA QUE TOME CIÊNCIA E 

PROVIDENCIE/REQUEIRA O QUE MAIS DE DIREITO, NO PRAZO DE 15 DIAS. 

19 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1030238-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO IMPERIAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOLIVAR BUFULIN (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARCEL ALEXANDRE LOPES OAB - MT6454-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA OAB - MT2030-O (ADVOGADO(A))

RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM (TERCEIRO INTERESSADO)

MARIA ANGELICA ASCHAR BUFULIN SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1030238-15.2019.8.11.0041 Ação: 

Habilitação de Crédito Vistos, etc... Se confirmado o pagamento das 

custas/taxas, cumpra-se na íntegra o determinado no Id 21631195-Pág. 1, 

e, de qualquer forma, após, voltem conclusos, juntamente com o processo 

de n. 1031557-86.2017.811.0041. Às providências. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1030238-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO IMPERIAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOLIVAR BUFULIN (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARCEL ALEXANDRE LOPES OAB - MT6454-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA OAB - MT2030-O (ADVOGADO(A))

RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM (TERCEIRO INTERESSADO)

MARIA ANGELICA ASCHAR BUFULIN SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1030238-15.2019.8.11.0041 Ação: 

Habilitação de Crédito Vistos, etc... Se confirmado o pagamento das 

custas/taxas, cumpra-se na íntegra o determinado no Id 21631195-Pág. 1, 

e, de qualquer forma, após, voltem conclusos, juntamente com o processo 

de n. 1031557-86.2017.811.0041. Às providências. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1046439-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAISA GOMES BEZERRA CHAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA BARBOSA OAB - MT11510-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURAMY CORREIA DA CHAGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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RAFAEL DA SILVA BARBOSA OAB - 938.186.021-15 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 1046439-82.2019.8.11.0041 Ação: 

Divórcio Consensual. Vistos, etc... Atenda-se o parecer ministerial de Id n. 

30072205 e proceda-se a intimação dos Requerentes, através de seus d. 

patronos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, fixarem o valor dos 

alimentos a serem pagos, bem como indicarem o respectivo índice de 

atualização. Após, ouça o Ministério Público e voltem-me conclusos. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1050775-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA DE CASTRO BRANCO OAB - MT17146-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL TEIXEIRA DOS REIS FRANCO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1050775-32.2019.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Reportando-me à manifestação ministerial de Id 

28947963, e, considerando o teor da petição de Id 29073490, com a 

juntada de documentos, havendo interesse de incapaz, arts. 178, II e 698 

do CPC, dê-se vista ao Ministério Público, e, em seguida, voltem os autos 

conclusos para análise quanto ao julgamento/homologação ou ulterior 

deliberação. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1032439-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA CRISTINA TEESCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANI ZANIN OAB - MT11770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INES SABIO TEESCH (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARCO AURÉLIO UBEDA (HERDEIRO)

GEYZA MARIELLY UBEDA OAB - SP383738 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1032439-48.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... O herdeiro Marco Aurélio Ubeda manifestou no 

Id 27365569, no sentido de que renunciaria “o seu direito em receber o 

valor de R$ 5.106,99, referente aos 50%, do valor de R$ 10.213,98, desde 

que fique determinada em sentença a responsabilidade da Inventariante 

quanto ao recolhimento do IPTU incidente sobre a propriedade do imóvel 

inventariado, bem os serviços de saneamento básico, água e energia 

elétrica até a conclusão da partilha, tendo em vista que a Inventariante 

impediu o herdeiro ora manifestante de ter acesso ao imóvel partilhado 

para verificação de sua situação.” Assim sendo, e, considerando, ainda o 

questionamento do referido herdeiro, relacionado ao valor atribuído ao 

imóvel, bem como no tocante à pretensão de partilha proporcional, nos 

termos consignados no Id 27365569 - Págs. 4/5, antes de decidir, 

intime-se a inventariante para que tome ciência e manifeste quanto a 

eventual anuência no prazo de dez dias, podendo requerer/providenciar o 

que mais de direito ao prosseguimento e conclusão deste processo. Após, 

voltem os autos conclusos para anál ise quanto ao 

julgamento/homologação ou ulterior deliberação. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0048398-81.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO BATISTA RAMOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT13100-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE LILIAN APARECIDA DE ARRUDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 0048398-81.2014.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Considerando o certificado no Id 27922518-Pág. 

1, objetivando esgotar tentativa e dar prosseguimento a este processo, 

intime-se inventariante, pessoalmente ou por edital, se necessário, para 

manifestar interesse no processo no prazo de cinco dias, em observância 

do determinado por este Juízo no Id 23345196 - Pág. 1, sob pena de 

remoção ou extinção e arquivamento, arts. 485, § 1º e 622 do CPC. 

Ressalto que o(s) mandado(s) a ser(em) expedido(s) neste(s) autos, seja 

de intimação ou de citação, deverão ser cumpridos por Oficial de Justiça 

nos termos dos artigos 247, inciso I, e artigo 249, do Código de Processo 

Civil, levando em conta que as ações de competência desta Vara 

Especializada de Família e Sucessões, são sempre de casos especiais 

que em sua maioria envolve interesse de menores e incapazes, e, ações 

de Estado de conformidade com o ordenamento jurídico, devendo as 

intimações pessoais e citações serem feitas sempre na pessoa das 

partes (autor e réu) e testemunhas, quando o for o caso, arroladas pela 

Defensoria Pública. Às providências. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1003131-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY RODRIGUES CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT19652/O 

(ADVOGADO(A))

LUANA BRAGA DO NASCIMENTO OAB - MT25245/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA CAROLINE DE OLIVEIRA CABALLERO (REQUERIDO)

JOÃO DANIEL DE OLIVEIRA CABALLERO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

AMANDA CAROLINE DE OLIVEIRA CABALLERO (HERDEIRO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1003131-93.2019.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Compulsando os autos, observa-se, o 

inventariante manifestou no Id 27794682, requerendo a nomeação da 

Defensoria Pública como defensor dos demais herdeiros, por causa da 

revelia, todavia, em se tratando de revelia proveniente de citação pessoal, 

Id 25359205, inviável a nomeação de defensor/curador por parte deste 

Juízo, art. 72 do Código de Processo Civil. Ressalto, ainda, questão 

relacionada à regularização de imóvel, Id 27794682 - Pág. 2, é de 

incumbência direta da parte interessada, mesmo depois do julgamento 

deste processo, ainda que com o benefício da justiça gratuita. No mais, 

quanto a noticiada possibilidade de composição amigável, poderá ser 

providenciada diretamente junto aos demais interessados/herdeiros, e, 

trazida aos autos para homologação, mesmo porque inviável condução 

coercitiva, conforme pretendido, nesta oportunidade, no Id 27794682 - 

Pág. 2. Assim sendo, intime-se a inventariante para que manifeste nos 

autos no prazo de quinze dias, requerendo/providenciando o que mais de 

direito ao prosseguimento e conclusão deste processo, e, em seguida, 

voltem os autos conclusos para análise. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0008587-95.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIR MARIA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURAT DOGAN OAB - MT6917-O (ADVOGADO(A))

VANESSA MENDES DE MORAES OAB - MT9306-O (ADVOGADO(A))

MARIA AUXILIADORA DE AZEVEDO COUTINHO OAB - MT6920-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

DIRCY MARIA DA CUNHA (REQUERIDO)

ELEUZAIR APARECIDA GONCALINA CUNHA NEVES (REQUERIDO)

ROSA GONCALINA DA CUNHA (REQUERIDO)

MARIA SALOME CALDAS DA CUNHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUSSIVELT PAES DA CUNHA OAB - MT12487-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 0008587-95.2006.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: ADEVAIR MARIA DA CUNHA Endereço: 

desconhecido REQUERIDO: Nome: MARIA SALOME CALDAS DA CUNHA 

Endereço: desconhecido Nome: ROSA GONCALINA DA CUNHA Endereço: 

desconhecido Nome: ELEUZAIR APARECIDA GONCALINA CUNHA NEVES 

Endereço: desconhecido Nome: DIRCY MARIA DA CUNHA Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC e da 

ordem de serviço n.º 01/2017, impulsiono os autos para intimação da parte 

Inventariante, por intermédio de seus procuradores, para providências 

com relação a expedição do formal de partilha/carta de adjudicação, ou 

seja, juntar aos autos guia de recolhimento da expedição de formal de 

partilha/carta de adjudicação, com três folhas (cada formal), no prazo de 

dez dias, sob pena de arquivamento dos autos. Cuiabá - MT, 19 de março 

de 2020. (Assinado Eletronicamente) Gestora Judiciár ia 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Despacho Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1052735-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENIL JULIO DE MORAES (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMIS PIRES DE ANDRADE OAB - MT8893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELIZE CAMPOS PEDROSO (DE CUJUS)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1052735-23.2019.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Da análise dos autos, observa-se, conforme 

noticiado pelo inventariante no Id 26119248 - Pág. 1, ajuizou “Ação de 

reconhecimento de união estável em trâmite na 5ª Vara Especializada de 

Família e Sucessões desta comarca, número processo: 

1052679-87.2019.8.11.0041.” Assim sendo, primeiramente, intime-se o 

inventariante para que esclareça no prazo de quinze dias, se houve o 

julgamento da referida ação, reconhecimento judicial da união estável com 

a de cujus, comprovando esta situação nos autos, tendo em vista a 

pretensão de imediata homologação do plano de partilha/adjudicação, Id 

27509245, podendo requerer o que mais de direito. Após, voltem os autos 

conclusos para análise. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1019651-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE DIAS DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA OAB - MT16382-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA VARGAS DE MOURA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1019651-31.2019.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Considerando o determinado por este Juízo no Id 

20010301, intime-se o inventariante para, no prazo de quinze dias, 

comprovar a inexistência de registro de testamento em nome da de cujus, 

apresentar, ratificar ou retificar, plano de partilha, com a indicação ou 

confirmação de valores e quota-parte de cada herdeiro ou pedido de 

adjudicação, se for o caso. Não havendo manifestação, intime-se o 

inventariante pessoalmente, e, por edital, se necessário, para manifestar 

interesse no processo em cinco dias, em observância do determinado nos 

autos por este Juízo, sob pena de remoção ou extinção e arquivamento, 

arts. 485, § 1º e 622 do CPC. Ressalto que o(s) mandado(s) a ser(em) 

expedido(s) neste(s) autos, seja de intimação ou de citação, deverão ser 

cumpridos por Oficial de Justiça nos termos dos artigos 247, inciso I, e 

artigo 249, do Código de Processo Civil, levando em conta que as ações 

de competência desta Vara Especializada de Família e Sucessões, são 

sempre de casos especiais que em sua maioria envolve interesse de 

menores e incapazes, e, ações de Estado de conformidade com o 

ordenamento jurídico, devendo as intimações pessoais e citações serem 

feitas sempre na pessoa das partes (autor e réu) e testemunhas, quando 

o for o caso, arroladas pela Defensoria Pública. Às providências. 

Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1028004-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO RODRIGUES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA OAB - MT21854/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE RODRIGUES DE PAULA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

IVANILDO RODRIGUES DE PAULA (HERDEIRO)

OLINDA BUENO PEREIRA DE PAULA (HERDEIRO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MARCIA SANTOS DE PAULA (HERDEIRO)

MARCELO SANTOS DE PAULA (HERDEIRO)

ROSA RODRIGUES PINHEIRO (HERDEIRO)

LAURA RODRIGUES PEREIRA (HERDEIRO)

RITA SANTOS DE PAULA (HERDEIRO)

ROBERTO RODRIGUES DE PAULA (HERDEIRO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1028004-31.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Considerando o plano de partilha apresentado 

pelo inventariante no Id 26280237, e o que mais consta dos autos, a fim de 

dar regular prosseguimento ao processo, cumpra-se na íntegra o 

determinado por este Juízo no Id 26078942: “Após, intimem-se novamente 

os demais herdeiros, não representados pelos mesmos advogados do 

inventariante, a fim de que manifestem no prazo de dez dias, inclusive 

sobre a pretensão de Id 24728120-Pág.7, quanto a entrega das chaves de 

imóvel inventariado, e, em seguida, voltem conclusos para análise.” Às 

providências, inclusive certificando quanto a eventual inércia, se for o 

caso. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0002476-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIS SANTIN BORGES (AUTOR(A))

SADI BRUNO FREITAS SANTIN (AUTOR(A))

ANGELA KEMZIA SANTIN (AUTOR(A))

ALLYSSON VINICIUS FERREIRA SANTIN (AUTOR(A))

CELSO SANTIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS OAB - MT6084-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SANTIN (REU)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 0002476-41.2019.8.11.0041 Ação: 

Remoção de Inventariante Vistos, etc... Analisando os autos observa-se 

que o Requerente manifestou no Id 26866109, alegando que a Requerida 

estaria litigando de má-fé, bem como ratificando a pretensão de remoção 

do encargo de inventariante. Diante disso, antes de decidir, necessário 

oportunizar o contraditório, até para que não se cogite de nulidade, mesmo 

porque, assim já se decidiu: “Para a condenação em litigância de má-fé, 

faz-se necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a 

conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativamente 

elencadas e que à parte tenha sido oferecida a oportunidade de defesa 

(CF, art. 5º, LV)...” (RSTJ 135/187). Ademais: “Em qualquer etapa do 

processo ou procedimento a parte precisa ser antes informada da 

imputação, com oportunidade de defesa, para, somente depois, o juiz 

decidir.” (...) ”informação obrigatória e possibilidade de reação.” (in 

BATISTA LOPES, João. Curso de Direito Processual Civil, v. I. São Paulo: 

Atlas) Assim sendo, intime-se a Requerida para manifestar no prazo de 

dez dias, e, além disso, objetivando melhor subsidiar decisão, em seguida, 

voltem os autos conclusos juntamente com a Ação de Exigir Contas, 

Processo n. 0002475-56.2019.8.11.0041, e, demais processo associados. 

Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0055131-29.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE ROSA ARAUJO (AUTOR)

RAQUEL PACHECO MACEDO (AUTOR)

RUBENS ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT8651-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES ARAUJO DE SOUSA (REU)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 0055131-29.2015.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc. Reportando-me ao decidido no Id 23095330, e, 

tendo em vista o postulado e noticiado por último no Id 28084423, se 

confirmado, para que não restem dúvidas, Id 23095309 - Pág. 3, que 

houve o pagamento das custas/taxas, relacionadas a este processo, 

defiro, desde já, que se oficie aos fins requerido/pretendido pelo 

inventariante no Id 28084423-Pág. 1, último parágrafo, solicitando-se à 

instituição financeira indicada, sob as penas da lei, o cumprimento e 

resposta a este Juízo, no prazo de cinco dias, quanto às providências 

adotadas em relação à transferência de valor(es) em nome da de cujus 

Maria de Lourde de Araújo, informando os dados necessários ao 

atendimento/compreensão, Id 28084423 - Pág. 1. Após, com ou sem a 

resposta nos autos intime-se o inventariante para manifestar no prazo de 

dez dias, e, em caso de inércia, devolva-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas de estilo. Às providências, atentando-se, ainda, para o postulado 

no Id 28084424. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1014377-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT15821-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DO DE CUJUS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARIA LUIZA DE CARVALHO PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

CARLOS MAGNO DE CARVALHO CARDIA PEREIRA (HERDEIRO)

ALEXANDRE DE CARVALHO CARDIA PEREIRA (HERDEIRO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

LEILA MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT5206-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1014377-57.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Considerando o plano de partilha apresentado 

no Id 28399013, com pretensão de homologação e pedido de 

desconsideração da petição de Id 22031736, primeiramente, para que não 

restem dúvidas intimem-se os demais interessados/herdeiros para que 

manifestem, no prazo de dez dias, se estão de acordo. Após, voltem os 

autos imediatamente conclusos para análise quanto ao 

julgamento-homologação. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1041654-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FILIPE REIS NOGUEIRA OAB - MT23870/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA CRISTINA SOUZA DA SILVA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1041654-77.2019.8.11.0041 Ação: 

Reconhecimento de União Estável Post Mortem. Vistos, etc... Diante do 

informado no Id n. 30187336, ressalto que é dever do Juiz adequar o 

procedimento às necessidades das partes, inclusive, a fim de se evitar o 

deslocamento da parte contrária para audiência, cujo resultado não se 

sabe, entendo prudente, neste caso, deixar de designar audiência de 

conciliação, até porque, se necessário, o Código de Processo Civil em seu 

artigo 139, inciso V, autoriza, a qualquer tempo, promover a auto 

composição. Dito isso, determino a citação das Requeridas, por carta 

precatória, observando-se os endereços indicados no Id n. 30187336, 

quanto aos termos da ação e, para querendo, contestá-la no prazo de 15 

(quinze) dias, fazendo-se constar as advertências legais de que não 

contestada à ação presumir-se-ão aceitos os fatos alegados pela 

Requerente (art. 344 do CPC). Independentemente de apresentação ou 

não de contestação, caso seja apresentada e do que nela alegar, embora 

tenha data mais próxima na pauta deste Juiz, porém, dada a necessidade 

de expedição de carta precatória, designo audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para 04/06/2020 ás 16:30 horas. Intimem-se as 

partes, a Requerente através de seu d. patrono, e as Requeridas pela 

mesma carta precatória de citação, para comparecerem na audiência 

acima designada, acompanhadas de testemunhas a serem arroladas ou 

ratificadas, havendo interesse, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357 § 4º 

do CPC), ficando, desde já deferida a expedição de carta precatória para 

oitiva de testemunha(s) arrolada(s) ou a ser(em) arrolada(s) pelas partes 

na comarca onde elas residem. Observo, entretanto, de acordo com o art. 

455 do novo CPC, ressalvada as hipóteses do § 4º incumbe ao advogado 

da parte interessada (se não for o caso de comparecimento independente 

de intimação) informar ou intimar mediante carta, com aviso de 

recebimento, a(s) testemunha(s) arrolada(s) do dia hora e local da 

audiência designada, e, “juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento” (§ 1º do art. 455 CPC). A 

eventual inércia do advogado no que se refere à intimação das 

testemunhas que tiver arrolado ou que tenha se comprometido a levar à 

audiência, independentemente de intimação, importará na presunção de 

desistência da inquirição (art. 455, §§ 2º 3º, CPC). A testemunha que 

intimada na forma do § 1o ou do § 4o, (art. 455 CPC) deixar de comparecer 

sem motivo justificado será conduzida e responderá pelas despesas do 

adiamento. Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1044933-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ULISSES DE OLIVEIRA SILVA (INVENTARIANTE)
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WILSON CARLOS GALERA (REQUERENTE)

INES PETRONI GALERA (REQUERENTE)

KARLA DE OLIVEIRA SILVA SCHERER (REQUERENTE)

IVO LIBERALI (REQUERENTE)

ANA CASSIA PETRONI RANGEL (REQUERENTE)

SILVIO CEZAR PEREIRA RANGEL (REQUERENTE)

DANTE PETRONI NETO (REQUERENTE)

ZULMIRA JORGE PETRONI (REQUERENTE)

MARIA MATHILDE PETRONI LIBERALI (REQUERENTE)

ROSANGELA CATARINA VITORIO PETRONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR MIQUELIN OAB - MT4613-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT9012-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO NICOLAU PETRONI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1044933-71.2019.8.11.0041 Ação: 

Alvará Vistos, etc... Compulsando os autos verifico que os Requerentes 

manifestaram no Id 30281105, noticiando que não obstante tenha sido 

deferido, nestes autos, alvará autorizando o inventariante a 

vender/comercializar semoventes pertencentes ao espólio, estaria 

encontrando obstáculo/resistência por parte da SEFAZ, em razão de 

questão relacionada à imissão de Nota Fiscal. Assim, pretendem que seja 

autorizado por este Juízo, mediante expedição de alvará, “a emissão das 

Notas Fiscais relativas à venda dos semoventes, sem qualquer burocracia 

ou exigência.” Além disso, requerida a dilação de prazo para 

finalizar-apresentar a prestação de contas, Id 30281105 - Pág. 4. Dito 

isso, necessário observar, o alvará, neste caso, não se trata de mandado, 

mas de autorização para a prática de um ato que se indica como 

necessário à formalização/realização, em face de um direito não 

resistido/questionado, não havendo possibilidade de se instaurar 

litigiosidade, em razão de eventual resistência/obstáculo, mormente 

quando demandar a oportunização de contraditório. Senão vejamos: 

“...Nos procedimentos de jurisdição voluntária, não há litígio a ser 

resolvido, não há sequer, segundo doutrina e jurisprudência pátrias, ação, 

existindo apenas um pedido. Tanto assim o é que, os sujeitos envolvidos, 

não são tidos como partes, mas sim, como meros interessados...” (TJMT – 

RAC n. 44008/2007). E mais, a título de exemplo: “...Se a parte, detendo 

legitimidade para suceder o seu falecido e almeja alvará judicial nesse 

sentido, este é o LIMITE da lide. Compete desta forma, o magistrado 

analisar tão somente esta questão...” (TJMT – RAC 

0007025-61.2012.8.11.0002, Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/06/2015) Assim 

sendo, e, considerando que conforme noticiado pelos próprios 

Requerentes, e, ainda, pelo que se constata nos Ids 26772288 - Pág. 2, 

29767062, 30101244 e 30467438, já houve o deferimento de alvará(s) por 

parte deste Juízo, autorizando “vender/comercializar semoventes”, e, a 

“movimentar contas, utilizar cartões na função débito e crédito, realizar 

atividade bancária via internet, sacar, depositar, solicitar saldos, extratos 

de contas”, não há como acolher, agora, em sede de jurisdição voluntária, 

pedido de alvará com a amplitude pretendida pelos Requerentes no Id 

30281105 - Pág. 4, item I, pelos motivos/fundamentos acima delineados. 

Desta forma, esclareça a Secretaria judicial se foi efetivamente expedido 

alvará, conforme determinado por este Juízo no Id 26772288-Pág. 2, e, em 

caso negativo, se ainda for do interesse dos Requerentes, podem 

manifestar nos autos neste sentido no prazo de cinco dias, 

providenciando-se a expedição, em observância do decidido no Id 

26772288-Pág. 2. No mais, quanto a prestação de contas defiro o pedido 

de dilação, fixando o prazo de trinta dias, a partir da intimação desta 

decisão. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010129-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Eduardo Maluf Pereira OAB - MT10407-O (ADVOGADO(A))

VANESSA PINTO DE MORAES OAB - 044.245.151-25 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON CARDOSO DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n° 1010129-43.2020.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença. Vistos, etc... Primeiramente, registro que o 

presente cumprimento de sentença não é extensão do cumprimento de 

sentença distribuído sob o Código n. 917185, o qual se encontra 

atualmente sentenciado e arquivado, em razão de novo acordo entabulado 

entre as partes, Id n. 29934860 e Id n. 29934862. Feita essa 

consideração, intime-se a Exequente, através de seus d. patronos, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a emenda a inicial nos termos do 

artigo 319, II e V do CPC., (apresentando a qualificação das partes (os 

nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a 

profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e 

a residência do autor e do réu) e o valor da causa). Outrossim, atento ao 

noticiado e pretendido na petição inicial, deve a Exequente, no mesmo 

prazo acima, também proceder a emenda a inicial, adequando o pedido, 

uma vez que esta requer que o Executado efetue o pagamento da dívida 

desde 15/11/2018 a 15/02/2020, Id n. 29934859, pág. 2/3, e tal cobrança 

não poderá ser pelo rito coercitivo, mas sim expropriatório, uma vez que 

não se observa mais presente o caráter de urgência/subsistência que 

possui os alimentos. Todavia, para prosseguir com a presente ação sob o 

rito coercitivo, deve a Exequente apresentar demonstrativo de débito 

atualizado referente às 03 (três) prestações anteriores ao 

ajuizamento/distribuição deste cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 528, § 7º, do CPC e, ainda, proceder a retificação do valor da 

causa. Saliento que em qualquer dos casos acima (expropriatório ou 

coercitivo), a Exequente deverá adequar o pedido. No mais, considerando 

que para prosseguimento do presente pedido, basta a cópia do acordo, da 

sentença que o homologou e os demais documentos de praxe, determino a 

Secretaria Judicial que proceda o desentranhamento dos documentos de 

Id n. 29934865, 29934866, pág. 1/6, 17/19, 29934867, 29934868, 

29934869, 29934871, 29934870, 29934873, permanecendo nos autos os 

documentos dos Id´s não mencionados, (observando-se que no PJE o 

desentranhamento ocorre mediante exclusão da visualização), com as 

cautelas de estilo, certificando, nos termos da CNGC. Intime-se e 

cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1025556-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE BRUM SANTOS (REQUERENTE)

SILVANA CORREIA ANTUNES (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA BRUM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ILZA BATISTA CORREIA ANTUNIS (REQUERIDO)

JOSE BRUM ANTUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1025556-17.2019.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... O plano de partilha foi ratificado no Id 22083779, 

com a observância de que os herdeiros renunciaram o direito à herança. 

Assim sendo, necessário que seja esclarecida/regularizada a situação 

relacionada à renúncia, tendo em vista a necessidade de formalização, 

prevista na legislação, mediante escritura pública ou comparecimento em 

Juízo, para assinatura de termo de renúncia, nos termos do art. 1.806 do 

Código Civil. Neste sentido, aliás: “A renúncia à herança depende de ato 

solene, a saber, escritura pública ou termo nos autos de inventário; 

petição manifestando a renúncia, com a promessa de assinatura do termo 

judicial, não produz efeitos sem que essa formalidade seja ultimada. 

Recurso especial não conhecido.” (STJ - REsp 431.695/SP) Desta feita, 

intime-se a inventariante para que manifeste no prazo de quinze 

providenciando o que ainda necessário ao prosseguimento e conclusão 

deste processo, podendo requerer o que mais de direito. Após, voltem os 

autos imediatamente conclusos para análise quanto ao 

julgamento/homologação ou ulterior deliberação. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1060739-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

ADAUTON VENTURA SILVA (REQUERENTE)
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DAILTON VENTURA DA SILVA (REQUERENTE)

JOAO VENTURA DA SILVA (REQUERENTE)

ANTONIA DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

ONDINA VENTURA DA SILVA (REQUERENTE)

JOSUE VENTURA DA SILVA (REQUERENTE)

TELMA VENTURA DA SILVA (REQUERENTE)

ALZIRA TAVARES DA SILVA (REQUERENTE)

MIRIAN VENTURA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES OAB - MT21412/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA BATISTA DA SILVA (INVENTARIADO)

FRANCISCO VENTURA DA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1060739-49.2019.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Compulsando os autos, pelo que consta na 

petição de Id 28751046-Pág. 1, estaria havendo doação/renúncia à 

herança, desta forma, necessária a formalização, mediante escritura 

pública ou comparecimento em Juízo, para assinatura de termo, de acordo 

com o art. 1.806 do Código Civil. Neste sentido, aliás: “A renúncia à 

herança depende de ato solene, a saber, escritura pública ou termo nos 

autos de inventário; petição manifestando a renúncia, com a promessa de 

assinatura do termo judicial, não produz efeitos sem que essa formalidade 

seja ultimada. Recurso especial não conhecido.” (STJ - REsp 431.695/SP) 

E mais: “Agravo de Instrumento – Ação de Inventário – Possibilidade de 

doação – Formalização por termo nos autos ou escritura pública – Decisão 

mantida – Recurso improvido.” (TJSP - Agravo de Instrumento 

2072452-81.2017.8.26.0000, j. 21/02/2018) Assim sendo, intime-se o 

inventariante para que manifeste no prazo de quinze providenciando o que 

mais necessário ao prosseguimento e conclusão deste processo, nos 

termos desta decisão, podendo requerer o que mais de direito. Após, 

voltem os autos imediatamente conclusos para análise quanto ao 

julgamento-homologação ou ulterior deliberação. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011036-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELICINA MARIA DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HARRY MAGALHAES OAB - MT4960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN FRANCA DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1011036-18.2020.8.11.0041 Ação: 

Curatela especial com pedido de tutela de urgência. Vistos, etc... Defiro os 

benefícios de gratuidade da justiça, artigos 98 e 99 do Código de Processo 

Civil, sem prejuízo de eventual necessidade de revogação, nos termos da 

lei. Trata-se de Ação de Curatela especial com pedido de tutela de 

urgência, proposta por Feliciana Maria de França, com objetivo de 

interditar seu filho Jonathan França dos Santos, ambos qualificados nos 

autos, sob o argumento, em síntese, de que o Requerido foi diagnosticado 

com transtorno mental, retardo mental e perda de audição unilateral mista, 

de condução e neuro-sensorial (CID F22.0, F71.1 e H90-7). Informa que o 

Requerido necessita buscar seus direitos junto ao Estado de Mato Grosso 

para vir a receber a pensão do falecido pai que era policial militar, uma vez 

que este era totalmente dependente dele. Pede, liminarmente, seja deferida 

a tutela de urgência para que seja nomeada a Requerente como curadora 

especial do Requerido. Instruiu o pedido com documentos. É o relatório. 

Decido. Considerando os fatos alegados, apoiados na prova documental 

juntada com a inicial; Considerando, mormente a necessidade de amparar 

o Interditando material e socialmente, estando este juiz convencido da 

probabilidade lógica do direito do Interditando, uma vez confrontada as 

alegações e as provas disponíveis nestes autos, embora início de 

cognição, com fundamento no artigo 300 e 749, parágrafo único do Código 

de Processo Civil, defiro, parcialmente, o pedido de tutela de urgência, 

para o fim de nomear, desde logo, a Sra. Feliciana Maria de França como 

Curadora Provisória de seu filho Jonathan França dos Santos, para os fins 

de representa-lo ou assisti-lo em todos os atos da sua vida civil, ficando 

referida Curadora Provisória nomeada como depositária fiel dos valores 

recebidos ou a receber, inclusive para que possa representa-lo junto a 

quaisquer Órgãos e repartições Públicas Federais, Estaduais e Municipais, 

autarquias, empresas públicas ou mistas, podendo abrir e movimentar 

contas bancárias, comprar alimentos, roupas, medicamentos, se 

necessário, etc. Ficando obrigada à prestação de contas quando instada 

a tanto, observando-se, inclusive, o disposto no artigo 553 do CPC, e as 

respectivas sanções. Ficando, também terminantemente vedado à 

Curadora, a alienação e/ou oneração de bens móveis, imóveis ou de 

quaisquer naturezas, (valores), acaso pertencentes ao Interditando, e 

ainda, a proibição da Curadora fazer empréstimo bancário/financiamento 

em nome do Interditando, salvo com autorização judicial. Lavre-se termo 

de curatela provisória, devendo constar que é terminantemente vedada à 

alienação ou oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, 

pertencentes ao Interditando, e ainda, a proibição da Curadora de fazer 

empréstimo bancário/financiamento em nome do Interditando, salvo com 

autorização judicial. Substituo o ato de entrevista por este juiz, pela 

realização de um estudo social pela equipe técnica deste Juízo, que 

deverá descrever minuciosamente acerca da vida do Interditando, 

negócios, bens, vontades, preferências, laços familiares e afetivos, e o 

que mais parecer necessário para convencimento quanto a capacidade do 

Interditando para praticar atos da vida civil, bem como da Requerente em 

ser sua Curadora. O laudo deverá ser apresentado no prazo máximo de 

30 (trinta) dias. Cite-se o Interditando sobre o teor desta ação, para 

querendo impugnar no prazo de 15 (quinze) dias, dispensando, por ora, a 

entrevista. Observe-se o Sr. Oficial de Justiça as disposições do artigo 

245, § 1º, do CPC: “Art. 245 Não se fará citação quando se verificar que o 

citando é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de recebê-la”. § “1º 

- O oficial de justiça descreverá e certificará minuciosamente a 

ocorrência”. Considerando os termos do art. 752, § 2º do CPC, caso o 

Interditando, ou qualquer das pessoas nominadas no § 3º do referido 

artigo não intervenham no processo, fica desde já nomeada como Curador 

Especial o d. Defensor Público Dr. José Naaman Khouri a quem se dará 

vista dos autos para os fins de direito. Outrossim, considerando que se 

encerrou o convênio firmado entre o Poder Judiciário deste Estado e a 

Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá/MT (Ofício circular n. 7/2019 – 

GG), não sendo possível, por ora a disponibilização de médico(a) 

psiquiatra para atender a demanda de Exames Psiquiátricos e elaboração 

de laudos técnicos para subsidiar as decisões/sentenças junto aos 

processos de competência da Vara Especializada de Família e Sucessões 

desta Comarca de Cuiabá/MT, aguarde-se pelo prazo de 120 (cento e 

vinte) dias uma solução para o caso. Decorrido este prazo, certifique-se e 

conclusos para deliberação ou decisão. Ressalto que o(s) mandado(s) a 

ser(em) expedido(s) nestes autos, seja de intimação ou de citação, 

deverão ser cumpridos por Oficial de Justiça nos termos dos artigos 247, 

inciso I, e artigo 249, do Código de Processo Civil, levando em conta que 

as ações de competência desta Vara Especializada de Família e 

Sucessões, são sempre de casos especiais que em sua maioria envolve 

interesse de menores e incapazes e são de cunho de ações de Estado de 

conformidade com o ordenamento jurídico, devendo as intimações e 

citações serem feitas sempre na pessoa das partes (autor e réu). 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1009527-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YOLANDA MARIA DO NASCIMENTO OJEDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE BARBOSA SOARES OAB - MT15365-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL NASCIMENTO OJEDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1009527-52.2020.8.11.0041 Ação: 

Interdição e Curatela c/c tutela antecipada. Vistos, etc... Defiro os 

benefícios de gratuidade da justiça, artigos 98 e 99 do Código de Processo 

Civil, sem prejuízo de eventual necessidade de revogação, nos termos da 

lei. Trata-se de Ação de Interdição e Curatela c/c tutela antecipada, 

proposta por Yolanda Maria do Nascimento Ojeda, com objetivo de 
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interditar seu filho Daniel Nascimento Ojeda, ambos qualificados nos autos, 

sob o argumento, em síntese, de que o Requerido possui 45 anos de 

idade, era dirigente de uma conceituada empresa nesta Capital, possuía 

pleno e total domínio de sua vida, porém, desde meados do ano de 2013 

vêm se envolvendo com substâncias entorpecentes e bebida alcoólica e, 

diante desse reiterado uso dessas substancias culminaram em várias 

internações em clinicas para dependência química, pois o mesmo se 

tornou incapaz de reger a própria vida. Frisa que o Requerido já foi 

internado nos anos de 2002, 2003 e 2004 no Hospital e maternidade São 

Thomé, sendo diagnosticado a CID – 10 – F – 32-2 (episódio depressivo 

grave) e F-41-0 (transtorno de pânico), assim como na clínica Comunidade 

Terapêutica S.O.S, no Estado de São Paulo e, em 2013, foi diagnosticado 

com mania de perseguição. Esclarece que diante de sua dependência, o 

Requerido foi preso no dia 11/01/2014, na comarca de Aragarças/GO por 

supostamente ter cometido delito descrito no art. 333 do Código Penal. 

Devido às preocupações, laudos e várias internações a Requerente 

i n g r e s s o u  c o m  a ç ã o  d e  i n t e r d i ç ã o  ( p r o c e s s o  n º 

00009129-35.2014.811.0041, código: 869419, que tramitou perante este 

Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões) na qual foi 

nomeada como curadora provisória do Requerido, todavia o processo foi 

extinto, sem julgamento do mérito. Afirma que o Requerido não obteve 

melhora em seu quadro clinico, muito pelo contrário, o mesmo ainda vêm 

fazendo uso de entorpecente e bebida alcoólica, além de ser 

diagnosticado com vários transtornos, não conseguindo responder por 

seus atos. Diante disso, pede seja concedida a antecipação da tutela para 

fins de que seja nomeada a Requerente curadora do Requerido. Instruiu o 

pedido com documentos. É o relatório. Decido. Em que pese às alegações 

da Requerente e os documentos carreados, não é possível, neste 

momento, nomeá-la curadora provisória do Requerido, uma vez que nos 

casos, como o presente, se faz necessária a dilação probatória para 

obtenção de maiores informações. Dito isso e para fins de prosseguimento 

do feito, substituo o ato de entrevista por este juiz, pela realização de um 

estudo social pela equipe técnica deste Juízo, que deverá descrever 

minuciosamente acerca da vida do Interditando, negócios, bens, vontades, 

preferências, laços familiares e afetivos, e o que mais parecer necessário 

para convencimento quanto a capacidade do Interditando para praticar 

atos da vida civil, bem como da Requerente em ser sua Curadora. O laudo 

deverá ser apresentado no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Cite-se o 

Interditando sobre o teor desta ação, para querendo impugnar no prazo de 

15 (quinze) dias, dispensando, por ora, a entrevista. Observe-se o Sr. 

Oficial de Justiça as disposições do artigo 245, § 1º, do CPC: “Art. 245 

Não se fará citação quando se verificar que o citando é mentalmente 

incapaz ou está impossibilitado de recebê-la”. § “1º - O oficial de justiça 

descreverá e certificará minuciosamente a ocorrência”. Considerando os 

termos do art. 752, § 2º do CPC, caso o Interditando, ou qualquer das 

pessoas nominadas no § 3º do referido artigo não intervenham no 

processo, fica desde já nomeada como Curador Especial o d. Defensor 

Público Dr. José Naaman Khouri a quem se dará vista dos autos para os 

fins de direito. Juntado o laudo de estudo social, a contestação pelo d. 

Curador, caso não haja impugnação pelo Requerido, após sua citação o 

que deverá ser certificado, ouça a Requerente e o Ministério Público. Em 

seguida, voltem-me conclusos para reavaliação da concessão ou não do 

pedido de tutela antecipada. Ressalto que o(s) mandado(s) a ser(em) 

expedido(s) nestes autos, seja de intimação ou de citação, deverão ser 

cumpridos por Oficial de Justiça nos termos dos artigos 247, inciso I, e 

artigo 249, do Código de Processo Civil, levando em conta que as ações 

de competência desta Vara Especializada de Família e Sucessões, são 

sempre de casos especiais que em sua maioria envolve interesse de 

menores e incapazes e são de cunho de ações de Estado de 

conformidade com o ordenamento jurídico, devendo as intimações e 

citações serem feitas sempre na pessoa das partes (autor e réu). 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012573-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAISSA CARLOTA NAZARE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMIRES ORMOND DE CARVALHO OAB - MT23102/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO VICTOR DOS SANTOS CARNEIRO (REU)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1012573-49.2020.8.11.0041 Ação: 

Alimentos com pedido de liminar c/c guarda unilateral e regulamentação de 

visitas. Vistos, etc... Analisando os autos, constato que além do objeto da 

ação ser alimentos, pleiteia-se, também, a regulamentação da guarda e 

visitas. Sendo assim, tecnicamente, o menor deve figurar como Autor, 

somente no que tange ao pedido de alimentos, representado por sua mãe 

e, no que diz respeito a guarda e ao direito de visitas, não pode o menor 

figurar no polo ativo como Autor, devendo figurar somente a genitora do 

infante. Feito este esclarecimento, para que não haja atraso na prestação 

jurisdicional, determino, desde já a retificação do polo ativo pela Secretaria 

Judicial na autuação, devendo constar, além do menor representado pela 

mãe como Autor no pedido de alimentos, também sua genitora como 

Autora do pedido de guarda e do direito de visitas. Proceda-se a 

Secretaria Judicial as retificações e anotações necessárias junto ao polo 

ativo. No mais, defiro os benefícios de gratuidade da justiça, artigos 98 e 

99 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de eventual necessidade de 

revogação, nos termos da lei. Atento ao princípio constante do artigo 

1.694, §§ 1º e 2º, do Código Civil, considerando-se a idade da menor; 

considerando que é obrigação não só da mãe, mas também do pai no que 

tange ao sustento dos filhos; considerando que os alimentos provisórios 

visam tão somente evitar que o alimentando pereça, até que se decida em 

definitivo o valor dos alimentos segundo a capacidade de quem paga e a 

necessidade de quem recebe, arbitro alimentos provisórios em 50% 

(cinquenta por cento) do salário mínimo, valor este que entendo adequado 

para a situação dos autos possibilitando a satisfação das necessidades 

mínimas do menor e o adimplemento por parte do Requerido, cujo valor 

será devido a partir da citação e deverá ser pago até o dia 10 (dez) de 

cada mês mediante recibo ou depósito na conta bancária indicada nos 

autos. Se o Requerido possuir vínculo empregatício e for informado nos 

autos, o valor dos alimentos de 50% (cinquenta por cento) do salário 

mínimo passará a ser pago mediante desconto em folha de pagamento, 

inclusive sobre o 13º salário e verbas rescisórias, quando houver, e 

depositado na conta bancária indicada nos autos. Oficie-se para 

desconto. Quanto a guarda, registra-se que o exercício do poder familiar 

implica na obrigação de prestar cuidado, proteção e zelo, para fins de um 

bom desenvolvimento do menor. Em razão disso, deve-se buscar sempre 

a possibilidade mais vantajosa para a formação e o desenvolvimento 

saudável da criança, pois esse é o bem jurídico mais relevante a ser 

preservado. Dito isso, ressalto que o estabelecimento da guarda 

compartilhada é a forma preferencial em todas as situações em que for 

possível e não se mostre prejudicial para a criança, isso porque, a 

essência desta modalidade de guarda é o compartilhamento de 

responsabilidades entre os pais, devendo, para, tanto, ser fixada/definida 

a residência do filho. Além do mais, para a concessão da guarda 

unilateral, como requer a Requerente, é necessária a manifestação do 

Requerido/pai de que não possui interesse na guarda do filho. Diante do 

acima exposto, e do caso em comento, entendo conveniente e fixo 

provisoriamente a guarda compartilhada, com residência do filho no lar 

materno. A questão relacionada ao direito de convivência/visitação será 

analisado após a audiência de conciliação a ser abaixo designada, caso 

não haja acordo entre as partes. Considerando que de acordo com o 

Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) deve ser estimulada a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos, em observância ainda ao art. 693 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 20/05/2020 às 15:00 horas. Cite-se a parte 

Requerida com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data 

designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para comparecer, portando 

os documentos pessoais, com a observância de que o mandado de 

citação deverá conter apenas os dados da audiência, 

desacompanhado(a) de cópia da petição inicial, sendo assegurado o 

direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC). Na 

audiência, as partes deverão estar acompanhadas de advogados ou de 

defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 77, 

§ 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, a ausência injustificada das partes na 

audiência de conciliação pode ser considerada como ato atentatório à 

dignidade da justiça. Não havendo possibilidade de acordo/composição, 

conforme previsto no art. 697 do CPC, passará a contar, da data da 

audiência, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, 

CPC); e, se não contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 
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fato formuladas pela parte autora (artigo 344 do CPC). Intime-se, ainda, a 

representante legal da Requerente, através de seus d. patronos, para 

comparecer na audiência acima designada, bem como cientifique-se o 

Ministério Público. Ressalto que o(s) mandado(s) a ser(em) expedido(s) 

nestes autos, seja de intimação ou de citação, deverão ser cumpridos por 

Oficial de Justiça nos termos dos artigos 247, inciso I, e artigo 249, do 

Código de Processo Civil, levando em conta que as ações de competência 

desta Vara Especializada de Família e Sucessões, são sempre de casos 

especiais que em sua maioria envolve interesse de menores e incapazes 

e são de cunho de ações de Estado de conformidade com o ordenamento 

jurídico, devendo as intimações e citações serem feitas sempre na pessoa 

das partes (autor e réu). Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-64 AÇÃO DE EXIGIR CONTAS

Processo Número: 1061998-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONILETI HOLANDA DOS SANTOS DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DE SOUZA FERREIRA OAB - MT15412-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ZAPPA DOS SANTOS (LITISCONSORTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1061998-79.2019.8.11.0041 Ação: 

Prestação de Contas Vistos, etc... Antonileti Holanda dos Santos, 

qualificada nos autos, através de advogado constituído, propôs a 

presente AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, em face de João Zappa 

dos Santos, igualmente qualificado, sob o argumento, em síntese que, a 

presente prestação de contas refere-se às despesas do período de 

06/11/2019 a 21/12/2019. Prossegue dizendo que as receitas durante 

aquele período totalizaram R$ 44.078,62 (quarenta e quatro mil, setenta e 

oito reais e sessenta e dois centavos), sendo que os débitos 

correspondem à quantia de R$ 41.714,87 (quarenta e um mil, setecentos e 

quatorze reais e oitenta e sete centavos), onde deste montante R$ 193,36 

(cento e noventa e três reais e trinta e seis centavos) referentes aos 

gastos relacionados às compras de mercadorias em feiras, vendedores 

ambulantes e em pequenos comércios de bairro, entre outros não 

possuem notas e/ou recibos. Segundo afirma, existe em conta um saldo 

depositado de R$ 2.170,39 (dois mil, cento e setenta reais e trinta e nove 

centavos). Ao final, pleiteia pela procedência da prestação de contas. 

Instruiu com os documentos de Id n. 27734670 ao 27734683. Parecer 

ministerial acostado no Id n. 30032860 pela homologação da prestação de 

contas. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Observa-se 

que se trata de prestação de contas por quem tem a obrigação de 

prestá-las, neste caso, por causa do múnus da curatela exercida em 

relação ao interditado Sr. João Zappa dos Santos. Verifica-se, ainda que o 

Interditado faleceu (12/12/2019) e não deixou filhos, conforme se extrai da 

cópia da certidão de óbito, Id n. 27734673. Dito isso, pertinente mencionar 

ainda em face do caso em pauta, que: “...O interditado faleceu e a 

curadora tem o dever de prestar contas por seu múnus público, por força 

de lei e da sentença prolatada na ação de interdição. (TJDF – 

07356745120188070016 – publicado em 12/08/2019). Logo, resta evidente 

que apesar do falecimento do interditado a prestação de contas 

apresentada pela curadora deve ser analisada. Assim sendo, diante dos 

documentos juntados pela curadora e, ainda, considerando a fiscalização 

exercida pela d. representante do Ministério Público que considerou em 

seu parecer que “... ante o falecimento do curatelado, o Ministério Público 

entende que não há mais providência a ser adotada já que eventual 

devolução de valores não beneficiará o idoso. Assim, deixa de apresentar 

ressalva quanto aos pontos apontados, e se manifesta pela homologação 

da prestação de contas, não vejo óbice ao acolhimento da prestação de 

contas. Pelo exposto e de acordo com a manifestação ministerial, Id n. 

30032860, acolho a prestação de contas apresentada pela Requerente 

nestes autos, extinguindo o processo com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas nos termos dos artigos 98 e 99 do 

Código de Processo Civil. Ciência ao Ministério Público. Transitada em 

julgado, certifique-se e arquivem os autos com as cautelas de estilo, 

anotações e baixas necessárias. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1052787-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UDENIL DO CARMO SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA LOYCE LIMA DA SILVA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1052787-19.2019.8.11.0041 Ação: 

Exoneração de Alimentos com pedido liminar. Vistos, etc... Trata-se de 

Ação de Exoneração de Alimentos com pedido liminar proposta por Udenil 

do Carmo Souza da Silva, em desfavor de Bruna Loyce Lima da Silva, 

ambos qualificados nos autos, sob os argumentos, apostos na inicial de Id 

n. 26132937. Instruiu o pedido com documentos. Por decisão, Id n. 

26357713, foi concedido parcialmente o pedido liminar no sentido de 

determinar a suspensão imediata dos pagamentos dos alimentos 

diretamente à Requerida, bem como determinada outras providências. A 

Requerida foi citada/intimada, Id n. 27530574. Realizada audiência de 

conciliação, instrução e julgamento, Id n. 29937171, restou prejudicada a 

tentativa de conciliação, em razão do não comparecimento da Requerida, 

embora citada e intimada. Posteriormente, as partes apresentaram petição, 

Id n. 30156830 informando que decidiram de comum acordo ser 

desnecessária a continuidade do pagamento da verba alimentar e, sendo 

assim, requereram a extinção da obrigação alimentar, para fins de que 

seja o Requerente exonerado do pagamento de alimentos em favor da 

Requerida. No Id n. 30156834 foi apresentada procuração outorgada pela 

Requerida. Relatei. Fundamento e Decido. Não vislumbro qualquer ilicitude 

ou prejuízo a quaisquer das partes; observando que estão protegidos 

seus interesses, pelo que HOMOLOGO, por sentença, o acordo celebrado 

entre Udenil do Carmo Souza da Silva e Bruna Loyce Lima da Silva, Id n. 

30156830, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, nos termos 

do art. 487, III, “b”, do CPC. Sem custas, nos termos dos artigos 98 e 99 do 

Código de Processo Civil. Considerando que as partes declaram que não 

possuem interesse recursal, determino o arquivamento dos autos com as 

devidas baixas e anotações necessárias. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1035507-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZIMARA ALARCAO SIVIDINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON DOS SANTOS OAB - MT10153/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO GONCHOROSKI BRIATO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELTON DOS SANTOS OAB - MT10153/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1035507-35.2019.8.11.0041 Ação: 

Homologação de Acordo Extrajudicial de Alimentos, Guarda e Visitas 

Vistos, etc... Trata-se de pedido de Homologação de Acordo Extrajudicial 

de Alimentos, Guarda e Visitas proposto por Suzimara Alarcão Sividini e 

Evandro Gonchoroski Briato, todos qualificados nos autos, objetivando 

seja homologado o acordo entabulado entre eles relacionado aos 

alimentos e guarda do menor M.S.B. Instruíram a inicial com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. Decisão acostada no Id n. 

23521963, determinando a retificação do valor da causa e, indeferindo os 

benefícios da gratuidade da justiça. Logo em seguida, os Requerentes 

peticionaram requerendo seja retificado o valor da causa e, na 

oportunidade, postularam pela reconsideração da decisão que indeferiu a 
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justiça gratuita, Id n. 24603663 e 28696421, com a juntada dos 

documentos de Id n. 24603666 ao 24603675. Parecer ministerial opinando 

pela homologação do acordo entabulado entre as partes, Id n. 30399703. 

Vieram-me os autos à conclusão. É o relatório. Decido. Antes de tudo, 

retifique-se a Secretaria Judicial o valor da causa fazendo constar o valor 

de R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais), conforme informado no Id 

n. 28696421. No mais, considerando que a pretensão das partes é pela 

via consensual, e que do acordo celebrado não se vislumbrou qualquer 

ilicitude ou prejuízo aos interessados, não vejo como não acolher o pedido 

em questão. Observo, ainda que, os seus interesses estão protegidos, 

inclusive em observância ao parecer ministerial de Id n. 30399703, 

HOMOLOGO, por sentença, para que produza os legais efeitos o acordo 

celebrado entre Suzimara Alarcão Sividini e Evandro Gonchoroski Briato, 

Id n. 22844367, onde se estabeleceu que a guarda do filho/menor M.S.B. 

será exercida na modalidade compartilhada, com residência no lar 

materno, com direito de visita/convivência paterna nos termos 

estabelecidos no Id n. 22844367-Pág. 2/3. Acordam que em relação aos 

alimentos o pai auxiliará o filho com o valor equivalente a 130,27% (cento e 

trinta vírgula vinte e sete por cento) do salário mínimo vigente, que será 

pago todo dia 10 (dez) de cada mês diretamente na conta bancária da 

genitora do menor com a observância em relação aos alimentos 

compreendidos entre julho/2017 até julho/2019, tudo conforme estipulado 

entre as partes no termo de acordo, Id n. 22844367-Pág. 3/4, nesse 

aspecto. Quanto à medicação e material escolar em favor do menor 

ajustam que o pai/Requerente arcará com 50% (cinquenta por cento) de 

referidos gastos. Mantenho a decisão não recorrida de Id n. 23521963 que 

indeferiu o benefício da gratuidade da justiça aos Requerentes, 

especialmente porque, neste caso, os documentos juntados por eles 

(comprovante de rendimento e despesas), não são suficientes, por si só, 

a comprovar a impossibilidade/dificuldade financeira em custear as 

despesas judiciais, que aliás, é o mínimo legal. Ademais, a gratuidade é 

exceção dentro do sistema judiciário pátrio que deve ser deferida somente 

àqueles que são efetivamente necessitados, na acepção legal, não sendo 

este o caso. Para fins de propiciar o pagamento, faculto o parcelamento 

das custas/despesas processuais divididas em 03 (três) parcelas 

mensais, iniciando-se o pagamento da mesma no próximo mês, abril/2020. 

Decorrido o prazo e não havendo o pagamento das custas/despesas 

processuais, encaminhem-se os autos ao Setor competente para 

cobrança/recebimento. Ciência a representante do Ministério Público. 

Pagas as custas, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações necessárias, considerando tratar-se de pedido consensual. 

P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1038829-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YGOR VINICIUS DE SOUZA (REQUERENTE)

GEOVANA REGINA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEONIZIO DE SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARIA NAZARÉ DE SOUZA (HERDEIRO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1038829-34.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Procedeu-se a abertura deste inventário 

processado pelo rito de arrolamento simplificado, em face do óbito do de 

cujus Deonízio de Souza, Id 11264620, tendo como inventariante nomeado 

o Requerente Ygor Vinicius de Souza, Id 11286202, objetivando a 

homologação do plano de partilha apresentado nos autos. A inicial foi 

instruída com os documentos necessários, incluindo, posteriormente, 

comprovação de inexistência de registro de testamento em nome do de 

cujus, Id 11855454, não havendo manifestação de discordância por parte 

dos herdeiros. É a síntese. Decido. Conforme relatado, trata-se de 

inventário pelo rito de arrolamento simplificado nos termos do art. 664 do 

Código de Processo Civil, não havendo, aliás, divergência por parte dos 

herdeiros, em relação à observância da respectiva quota-parte. Assim, é 

possível a imediata conclusão do processo, com a prolação de sentença e 

efetiva prestação jurisdicional, mesmo porque, nos termos do art. 662 do 

CPC: “No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões 

relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e 

de tributosincidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do 

espólio.” Menciono, ainda, como fundamento, a jurisprudência do e. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – ÚNICO HERDEIRO – RITO SIMPLIFICADO 

DO ARROLAMENTO – PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS – 

DESNECESSIDADE – QUESTIONAMENTO RESERVADO PARA VIA 

PRÓPRIA – RECURSO DESPROVIDO. A inovação trazida pelo Novo Código 

de Processo Civil de 2015, em seu art. 659, § 2º, com foco na celeridade 

processual, permite que a partilha amigável seja homologada anteriormente 

ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e, somente após 

a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, é que a 

Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento 

administrativo do imposto, supostamente devido.” (TJMT - Ap 89949/2017, 

DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/06/2018) Se não bastasse, como bem explica o 

douto José Miguel Garcia Medina: “No caso previsto no art. 664 do 

CPC/2015, o rito simplificado terá cabimento em função do valor dos bens 

apresentados para partilha. Onde o § 4.º do art. 664 se refere ao art. 672, 

parece ter havido erro de redação, pois o tema é versado pelo art. 662 do 

CPC/2015.” (...) (in NCPC Comentado: com remissões e notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT - Pág. 

611) Da mesma forma, ALIÁS, assim já decidiu o c. STJ: “...O Superior 

Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que não há como exigir o 

ITCMD antes do reconhecimento judicial dos direitos dos sucessores, seja 

no arrolamento sumário ou no COMUM, tendo em vista as características 

peculiares da transmissão causa mortis (...) Diferentemente, em relação à 

expedição do formal de partilha, é inegável que a entrada em vigor do 

novo CPC introduziu, de forma expressa, a inversão do procedimento no 

CPC revogado. (...) O art. 659, § 2º, do atual CPC prescreve que basta a 

certificação do trânsito em julgado da decisão judicial referente à partilha 

dos bens para a expedição dos alvarás competentes, reservando-se a 

intimação da Fazenda Pública para momento POSTERIOR, a fim de que 

promovaadministrativamente o lançamento dos tributos pertinentes, os 

quais não serão objeto de discussão e/ou lançamento no arrolamento de 

bens...” (in STJ - REsp 1832054/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019). Pelo exposto e mais que dos 

autos consta, homologo por sentença, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos o plano de partilha apresentada nos autos, e, ratificado no 

Id 27668043, aos fins de direito, salvo erro, omissão e eventual direito de 

terceiro. Decorrido o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, formal 

de partilha, certidão de pagamento, carta de adjudicação e/ou alvará(s), 

com a observância de que é requisito para registro a comprovação de 

pagamento ou isenção de tributos e inexistência de débito junto à Fazenda 

Pública (Municipal, Estadual e Federal), pela via administrativa, nos termos 

da Lei Estadual 7.850/2002, do CPC, art. 662, bem como da Lei 6015/73, 

art. 143. Atendidas as determinações supra, cientifique a Fazenda Pública 

“para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros 

tributos porventura incidentes”, (art. 659 § 2º CPC). Após, certificado o 

trânsito em julgado, ao arquivo com as cautelas de estilo, anotações e 

baixas. Sem custas. Cumpra-se, com a observância das formas e prazos 

legais. P.I.C.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049376-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO OAB - PR15263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

U. S. B. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1049376-65.2019.8.11.0041. Diante da necessidade de prevenção à 

exposição ao Convid-19 (Novo Coronavirus), suspendo a audiência de ID 

26053605 com fundamento no art. 15, I, da Portaria Conjunta n.º 247, de 

16 de março de 2020. Assim sendo, designo audiência de tentativa de 

conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 03/06/2020 às 13:30horas. 

Intimem-se as partes para comparecerem a audiência supra designada, 

acompanhada de seus advogados/defensores públicos. Deverá constar 

do mandado que, a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas 

sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual 

(art. 696, do NCPC), quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; ou ainda, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu, quando ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I e art. 335, do NCPC), e 

que, não sendo contestada a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora 

(art. 344, do NCPC). Expeça-se ofício ao Departamento de Recursos 

Humanos do Banco do Brasil (ID n.º 28110462), para que desconte da 

folha de pagamento do Senhor Ueliton Souza Bravo o equivalente a 20% 

(vinte por cento) do salário mínimo, conforme decisão proferida pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ID n.º 29973395). 

Notifique-se o Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de 

março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 0044237-91.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SERRATO DE MATOS (REQUERENTE)

DIEGO SERRATO FRANCISCO DE MATOS (REQUERENTE)

LIVIA SERRATO DE MATOS (REQUERENTE)

MARCELO RODRIGUES QUEIROZ DE MATOS (REQUERENTE)

THIAGO SERRATO FRANCISCO DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO HENRIQUE MORATO CASTILHO OAB - MT278518-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO VICENTE MONTANO SCARAVELLI OAB - MT3933-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALZUIR FRANCISCO DE MATOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIEN FABIO FIEL PAVONI OAB - MT6525-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do 

processo: 0044237-91.2015.8.11.0041 CERTIDÃO CERTIFICO em atenção 

ao despacho de id:24804505 que a petição inicial foi assinada 

eletronicamente.Impulsiono o feito com intimação do patrono do autor para 

em 05 dias requerer o que de direito. Cuiabá, 19 de março de 2020 

(assinado digitalmente) Wellitom Osorski Goulart Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011432-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO GOMES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON SILVA OAB - MT5354-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALENTINA PENHA DE FARIA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

KLEVERSON FARIA GOMES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1011432-92.2020.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JOSE 

APARECIDO GOMES ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: VALENTINA PENHA 

DE FARIA, KLEVERSON FARIA GOMES Vistos, etc. Intime - se a parte 

autora para que apresente procuração legível do autor, bem como 

procuração dos requeridos que declararão que não necessitam mais da 

pensão alimentícia, no prazo de 10 (dez) dias. Após, volte os autos 

conclusos para homologação do acordo. Cumpra - se. CUIABÁ, 19 de 

março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz(a) de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0057152-75.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. C. E. (REQUERENTE)

P. C. D. E. (REQUERENTE)

T. D. E. (REQUERENTE)

E. D. E. B. (REQUERENTE)

W. D. S. (REQUERENTE)

A. E. D. C. (REQUERENTE)

P. L. E. D. S. (REQUERENTE)

Z. D. E. (REQUERENTE)

M. M. E. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA MARIA CARVALHO OAB - MT7931-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. D. E. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente impulsiono feito com intimação da parte autora, por meio de sua 

advogada, para no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço dos 

herdeiros MARCOS MANOEL EVANGELISTA DA SILVA, PEDRO LUCAS 

EVANGELISTA DA SILVA e WANDERLEIA DA SILVA, nos termos do 

despacho ID. 29678471. CUIABÁ, 19 de março de 2020. MIRELLA 

JENNIFFER DE SIQUEIRA EUGENIO analista judiciária SEDE DO 5ª VARA 

ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040807-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. S. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO OAB - MT16120-O 

(ADVOGADO(A))

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. D. S. (REU)

D. L. D. S. A. (REU)

A. L. D. S. A. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Intime-se a parte apelada 

para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, § 

1º do NCPC). Após, remetam-se os autos à Egrégia Instância Superior, na 

oportunidade, apresento meus protestos de estima. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de março de 2020. Luís Fernando 

Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 0013238-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. C. C. S. (RECONVINTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. D. A. (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMARILIO MARQUES OAB - AL1962 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Trata – se de AÇÃO DE 

ALIMENTOS COM PEDIDO DE LIMINAR ajuizada por ERIKA STEPHANY 

CORREIA DE ALBUQUERQUE, menor representada por sua genitora, 

Senhora MARIA DA CONCEIÇÃO CORREIA SILVA, em face de EVERALDO 

CORREIA DE ALBUQUERQUE. Informa a parte Autora que do 

relacionamento havido com o Senhor Everaldo Correia de Albuquerque 

adveio a menor Erika Stephany Correia Albuquerque. Esclarece que o 

genitor paga R$ 100,00 (cem reais) de maneira esporádica. Explica que 

seu sustento é realizado pela pensão por morte no valor de R$ 880,00 

(oitocentos e oitenta reais), valor esse insuficiente para o crescimento 
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físico e intelectual da filha. Sobre a situação financeira do requerido, aduz 

ser funcionário público federal (Ministério do Trabalho e Emprego em 

Maceio/AL). Ao final, em síntese, requer: i) sejam fixados alimentos 

provisórios no equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) do salário 

mínimo, incidindo sobre o 13.º Salário, gratificações e adicionais, 

deduzindo-se apenas os descontos legais (Imposto de Renda e I.N.S.S.), 

mediante desconto em folha de pagamento e depositado em Conta 

Corrente n.º 623-8, Agência n.º 5726-6, Banco do Brasil, de titularidade da 

Autora. Ao realizar o Juízo de Admissibilidade da petição inicial (ID n.º 

24672573): i) foram arbitrados alimentos provisórios no patamar de 35% 

(trinta e cinco por cento) do salário mínimo, incidindo sobre o 13.º Salário, 

gratificações e adicionais, deduzindo-se apenas os descontos legais 

(Imposto de Renda e I.N.S.S.), mediante desconto em folha de pagamento 

e depositado em Conta Corrente n.º 623-8, Agência n.º 5726-6, Banco do 

Brasil, de titularidade da representante legal do Alimentado; ii) designou-se 

audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento. O Requerido 

foi citado pessoalmente em 30.07.2018 (ID n.º 24672706). No ID n.º 

24672708 a parte Requerida concorda com a quantia de 35% (trinta e 

cinco por cento) do salário mínimo. Em relação às pensões alimentícias 

dos meses de abril de 2.016 e março de 2.017, requer sejam 

reconsideradas a obrigação de adimplemento, devendo ser considerado 

apenas as parcelas da data da implantação e do conhecimento da ação. 

Em audiência realizada sob ID n.º 24672710: i) decretou-se a revelia do 

Alimentante; ii) concedeu-se vista ao Ministério Público para emissão de 

parecer conclusivo; iii) determinou-se a conclusão dos autos para 

Sentença. Com vista dos autos o membro do Ministério Público emitiu 

parecer favorável: i) à decretação da revelia do Requerido; ii) ao 

deferimento do pleiteado na exordial, mediante ratificação do valor fixado a 

título de alimentos provisórios, mediante decretação da extinção do feito 

com fundamento no art. 487, I, do C.P.C. (ID n.º 24672713). Vieram 

conclusos os autos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Trata – se de Ação de 

Alimentos com Pedido de Liminar ajuizada por Erika Stephany Correia de 

Albuquerque, menor representada por sua genitora, Senhora Maria da 

Conceição Correia Silva, em face de Everaldo Correia de Albuquerque. 

Inexistem preliminares a serem apreciadas. Portanto, passo à análise do 

mérito. Recebida a inicial, arbitrou – se o equivalente 35% (trinta e cinco 

por cento) do salário mínimo, incidindo sobre o 13.º Salário, gratificações e 

adicionais, deduzindo-se apenas os descontos legais (Imposto de Renda e 

I.N.S.S.), mediante desconto em folha de pagamento e depositado em 

Conta Corrente n.º 623-8, Agência n.º 5726-6, Banco do Brasil, de 

titularidade da representante legal Autora (ID n.º 24672573). É 

inquestionável a obrigação do pai em auxiliar na criação da prole até que 

se atinja pelo menos a maioridade civil ( Artigo 229 C/c. Artigo 1.696 

ambos do Código Civil), salvo em caso de estudos até os 24 (vinte e 

quatro) anos de idade. Referida obrigação surge desde a concepção do 

indivíduo no ventre materno, trata – se de um dever de prestar todo o tipo 

de auxílio, fundamentado na própria existência do ser humano. Como nos 

recorda o nobre doutrinador Washington de Barros Monteiro: “ Todo 

homem, quando nasce, torna – se membro integrante de uma entidade 

natural, o organismo familiar. A ela conserva – se ligado durante toda a 

existência, embora venha a constituir nova família. ...”( “ Curso de Direito 

Civil: direito de família, 37. Ed. rev. Atual. São Paulo: Saraiva, 2004, p.1). 

QUEM DECIDE TER FILHOS, DEVE ARCAR COM AS RESPONSABILIDADES: 

“TJSC: O alimentante não deve apenas dar ‘ as sobras ‘ de seu dinheiro a 

seus descendentes. Se necessário for, ele deve tirar de cima de si para 

dar aos seus pelo menos uma vida digna, afinal, quem decide ter filhos, 

deve arcar com as responsabilidades que aludida opção implica, nunca 

perdendo de vista que essa é uma escolha sem volta, uma vez sendo pai 

ou mãe, o será para sempre, o que importa em dizer que suas 

preocupações podem, muitas vezes, perdurar por toda a vida “ ( AI n. 

03.021929-3, de São José, Rel.: Des. Dionízio Jenczak, j. em 26.10.2004)” 

( AI n. 2006.025930-2, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j.7.11.2006). 

A doutrina e a jurisprudência nos norteiam, a saber, o que compõe os 

referidos alimentos pleiteados, via de regra se traduz os alimentos como 

sendo o conjunto das necessidades básicas para que uma pessoa possa 

ter a sua formação e desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e 

social, em condições de liberdade e dignidade (Art. 3º do ECA). No mais, o 

ECA, também, determina como dever da família em seu Art. 4º, dentre 

outros o de efetivar os direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, 

à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. “ 

Com base nos ensinamentos de Orlando Gomes e Maria Helena Diniz, 

podemos conceituar os alimentos como as prestações devidas para a 

satisfação das necessidades pessoais daquele que não pode provê – los 

pelo trabalho próprio( GOMES , Orlando. Direito de família ..., 1978, p. 455 e 

DINIZ, Maria Helena. Código Civil...., ob. Cit. 2005, p. 1.33). Aquele que 

pleiteia os alimentos é denominado alimentando ou credor; enquanto 

aquele que os deve pagar é o alimentante ou devedor. O pagamento 

desses alimentos visa à pacificação social, estando amparado nos 

princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar, 

ambos de índole constitucional, ...... .” ( “ Direito Civil – Direito de Família, 

vol. 5, Editora Método, p. 377, Capítulo 7, Flávio Tartuce e José Fernando 

Simão ). Vocábulo “ Alimentos “. O que compreende. TJDF: “ Incluem – se 

dentre as necessidades expressas no vocábulo “ Alimentos “, as 

despesas com educação, assistência médica, lazer, moradia, vestuário, 

higiene, transporte, entre outras que se poderia enumerar na multiplicidade 

de necessidades elencáveis entre as vitais à existência do ser humano. O 

dever de alimentar refere – se não só às necessidades físicas do 

indivíduo, como também e, principalmente, as de cunho moral e social. 

Destarte, aos pais incumbe prover não só as necessidades denominadas 

básicas, como laborar para que aos filhos sejam garantidos os direitos 

elencados no art. 227 da CF, direito à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 

colocando – os a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão” ( Ap. Cív. N. 2004 01 1 

115317-9, rel. Des. Flávio Rostirola, j. 25.4.2007); TJMG:” A palavra “ 

alimentos “, constate na lei, tem conotação muito mais ampla do que a de 

seu sentido vulgar, encampando não só o sustento como também o 

vestuário, habitação e assistência médica em caso de doença “ ( Ap. Cív. 

N. 1.0479.04.079866-8/0001, rel. De. Célio César Paduani, j. 2.6.2005); 

TJDF: “ Segundo Clóvis Beviláqua, alimentos, na terminologia jurídica, 

significam sustento, habitação, vestuário, tratamento por ocasião de 

moléstia e, quando o alimentário for menor, educação e instrução” ( João 

de Oliveira Bueno Filho, Alimentos na Prática Judiciária, 3ª Edição, 2001, 

Ed. Ícone)” ( Ap. Cív. N. 2002.01.05.003188-8, rel. Des. Maria Beatriz 

Parrilha, j. 26.6.2003). Verifica – se no caso em tela que se trata de se 

fixar alimentos que o requerido deverá pagar a favor de 01 (uma) filha. A 

filiação está comprovada pelo documento juntado no ID n.º 24672571, e, 

portanto, pela idade averiguada na respectiva certidão as necessidades 

são presumíveis, principalmente, quando se fala em 01 (uma) filha que 

vivem tão somente pelos cuidados da genitora, profissionalmente 

qualificada como pensionista (ID n.º 24672567). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MENOR DE TENRA IDADE. NECESSIDADE 

PRESUMIDA. A fixação dos alimentos deve atender ao binômio: 

necessidade do credor, que, se tratando de menor de tenra idade, é 

presumida. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento 

Nº 70048946941, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 15/05/2012)(TJ-RS - AI: 

70048946941 RS , Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de 

Julgamento: 15/05/2012, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 18/05/2012) Considerando que recebida a inicial arbitrou 

– se o equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo a 

título de alimentos incidindo sobre o 13.º Salário, gratificações e adicionais, 

deduzindo-se apenas os descontos legais (Imposto de Renda e I.N.S.S.), 

mediante desconto em folha de pagamento e depositado em Conta 

Corrente n.º 623-8, Agência n.º 5726-6, Banco do Brasil, de titularidade da 

representante legal Autora (ID n.º 24672573), porcentagem essa aceita 

pelo Senhor Everaldo Correia de Albuquerque, apesar de não ter se 

manifestado em relação aos reflexos (13.º Salário, Gratificações e 

adicionais), presume – se que detém capacidade econômica financeira 

para pagar à filha aquela importância a título de alimentos, até porque os 

comprovantes de rendimentos juntados pelo Alimentante (ID n.º 24672708) 

garantem que a quantia fixada não prejudicará sua estabilidade financeira. 

Para a fixação de alimentos definitivos temos que levar em consideração 

ao que hoje a doutrina nos ensina como 03 (três) requisitos básicos 

necessidade – possibilidade – proporcionalidade. TJSC: “ Sílvio de Salvo 

Venosa leciona: ‘ De acordo com o art. 1.695, do Código Civil em vigor “ 

São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens 

suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e 

aquele, de quem se reclamam, pode fornecê – los, sem desfalque do 

necessário ao seu sustento’. O dispositivo coroa o princípio básico da 

obrigação alimentar pelo qual o montante dos alimentos deve ser fixado de 

acordo com as necessidades do alimentando e as possibilidades do 
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alimentante, complementando pelo art. 1.694, § 1º. Eis a regra fundamental 

dos chamados alimentos civis:’ os alimentos devem ser fixados na 

proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa 

obrigada””( Ap. Cív. N. 2004.008841-8, rel. Des. Wilson Augusto do 

Nascimento, j. 14.6.2004). “ A regra para a fixação ( CC 1.694 §1º e 

1.695) é vaga e representa apenas um standard jurídico Dessa forma, 

abre – se ao juiz um extenso campo de ação, capaz de possibilitar o 

enquadramento dos mais variados casos individuais . Para definir valores, 

há que se atentar ao dogma que norteia a obrigação alimentar: o princípio 

da proporcionalidade. Esse é o vetor para a fixação dos alimentos. 

Segundo Gilmar Ferreira Mendes, o princípio da proporcionalidade ou da 

razoabilidade, em essência, consubstancia uma pauta de natureza 

axiológica que emana diretamente das ideias de justiça, equidade, bom 

senso, prudência, moderação, justa medida, proibição de excesso, direito 

justo e valores afins; precede e condiciona a positivação jurídica, inclusive 

a de nível constitucional; e, ainda, enquanto princípio geral do direito, 

segue de regra de interpretação para todo o ordenamento jurídico. “ ( “ 

Manual de Direito das Famílias “, 8ª edição, Editora Revista dos Tribunais, 

p. 552). Mantenho a porcentagem da pensão alimentícia no Recebida a 

inicial, arbitrou – se o equivalente a equivalente 35% (trinta e cinco por 

cento) do salário mínimo, incidindo sobre o 13.º Salário, gratificações e 

adicionais, deduzindo-se apenas os descontos legais (Imposto de Renda e 

I.N.S.S.), mediante desconto em folha de pagamento e depositado em 

Conta Corrente n.º 623-8, Agência n.º 5726-6, Banco do Brasil, de 

titularidade da representante legal Autora (ID n.º 24672573), que deverá 

retroagir até a data da citação efetivada no ID n.º 24672706, por força do 

disposto no §2º do Artigo 13 da Lei nº 5.478/1968. Nestes termos, 

extinguindo a presente com resolução do mérito por SENTENÇA (art. 487, 

I, do CPC), ACOLHENDO o pedido inicial para reconhecer o direito a 

percepção de ALIMENTOS da autora menor: ERIKA STEPHANY CORREIA 

DE ALBUQUERQUE, devidamente representada pela sua genitora, Senhora 

MARIA DA CONCEIÇÃO CORREIA SILVA; e, pelas razões de fato e de 

direito aqui mencionadas, fixo como obrigação ao requerido genitor: 

EVERALDO CORREIA DE ALBUQUERQUE, o pagamento de 35% (trinta e 

cinco por cento) do salário mínimo, incidindo sobre o 13.º Salário, 

gratificações e adicionais, deduzindo-se apenas os descontos legais 

(Imposto de Renda e I.N.S.S.), mediante desconto em folha de pagamento 

e depositado em Conta Corrente n.º 623-8, Agência n.º 5726-6, Banco do 

Brasil, de titularidade da representante legal Autora (ID n.º 24672573), até 

o dia 10 (dez) de cada mês, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Determino que a Secretaria realize as intimações dos advogados 

da parte Autora e da parte Requerida, ante a existência de erro ao tentar 

cadastrar os respectivos patronos. COM RELAÇÃO ÀS DESPESAS 

EXTRAORDINÁRIAS (saúde, educação, material escolar, dentista), 

condeno o requerido ao seu pagamento, desde que comprovados os 

efetivos gastos em favor da menor. Ratifico que os alimentos aqui 

arbitrados como definitivos retroagem à data da citação (ID n.º 24672706), 

por força do disposto no §2º do Artigo 13 da Lei nº 5.478/1968. Mantenho 

a liminar proferida no ID n.º 24672573, para mencionar que os alimentos 

provisórios serão devidos desde aquela decisão até a data da citação, 

salvo em hipótese de recurso, quando serão mantidos até o trânsito em 

julgado da decisão. Concedo os benefícios da justiça gratuita às partes. 

Isento de custas, ante os benefícios concedidos anteriormente. Condeno o 

Requerido ao pagamento de verba honorária no equivalente a 10% (dez) 

por cento do valor atribuído à causa. Entretanto, a obrigação ficará 

suspensa nos termos do art. 98, § 3.º do C.P.C. Cientifique – se o 

Ministério Público. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o Senhor 

Gestor quanto ao transito em julgado. Após, remetam-se os autos ao 

arquivo, procedendo com as cautelas de estilo. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 09 de 

março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1044852-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA MACIEIRA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN NADAF GUSMÃO OAB - MT16284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1044852-25.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BRUNA MACIEIRA DA ROCHA 

Vistos, etc. Alvará Judicial. Trata – se de ALVARÁ JUDICIAL interposto 

por BRUNA MACIEIRA DA ROCHA, objetivando a concessão de medida 

judicial para levantamento de valores existente no PASEP, junto ao Banco 

do Brasil, em nome de FRANCISCO MACIEIRA DA SILVA (CPF 

162.511.052-91), falecida em 18 de abril de 2003. O pedido veio 

acompanhado de documentos, bem como de sentença autorizando a 

genitora da requerente a efetuar o saque do PASEP, ocorre que a genitora 

acabou falecendo, conforme certidão de óbitos nos autos, ficando os 

valores depositados junto ao Banco do Brasil (Id nº 27231664). É O 

RELATÓRIO. DECIDO. A documentação juntada na inicial comprova que o 

requerente BRUNA MACIEIRA DA ROCHA é filha única da senhora VERA 

LÚCIA PINHEIRO DA ROCHA e FRANCISCO MACIEIRA DA SILVA, ambos 

falecidos conforme certidões de óbitos nos autos. Assim sendo, acolho a 

pretensão da parte autora, por Sentença ( Artigo 487, I do NCPC), para 

determinar a expedição de ALVARÁ JUDICIAL, a favor do requerente 

BRUNA MACIEIRA DA ROCHA, a fim de que efetue o saque dos valores 

existente no PASEP, junto ao Banco do Brasil, em nome do seu genitor 

falecido FRANCISCO MACIEIRA DA SILVA (CPF 162.511.052-91). Diante 

da petição e procuração Id nº 24640531, determino a expedição do alvará 

em nome do patrono RENAN NADAF GUSMÃO, CPF 018.186.801-65, 

inscrito na OAB/MT 16.284, devendo o mesmo apresentar em 20 (vinte) 

dias comprovante do repasse a autora. Transitado em julgado certifique – 

se e arquive – se, procedendo – se as devidas baixas e anotações. 

P.R.I.C. Cuiabá, 16 de março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito.
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Processo Número: 1045231-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. J. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT18806-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA MARQUES ECHEVERRIA OAB - MT4939-O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. A. C. D. C. B. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1045231-63.2019.8.11.0041. REQUERENTE: RENE JUNQUEIRA BARBOUR 

REQUERIDO: ANA MARIA AFFI COELHO DA CRUZ BARBOUR Vistos, etc. 

Diante da manifestação Id nº 29757156, informando que o autor não tem 

mais interesse na causa, bem como a requerida não foi citada (Ids nº 

28922597 e 27755251, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos 

efeitos a desistência da ação, fazendo-o por sentença, nos termos do 

artigo 200, § único, do NCPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem decisão de mérito, com fulcro no artigo 485, VIII, do 

mesmo diploma legal. Determino a retirada da pauta a audiência designada 

para o dia 06/03/2020 às 15:00 horas. Cientifique-se o Ministério Público. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se e cumpra-se. Após o prazo recursal, 

arquive-se, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Cuiabá - MT., 02 de março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1045245 Nr: 44030-92.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ADEGILDO MENDES ARAÚJO, FRANCISCA 

ZENITE MENDES ARAÚJO, FRANCISCO ARGEMIRO MENDES, JOSÉ 

MENDES ARAUJO, ANTONIA LUCIA MENDES DE ARAÚJO FLORES, 

JUREMA PUJOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO YEGROS PEREIRA - 

OAB:8.574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIO YEGROS 

PEREIRA, para devolução dos autos nº 44030-92.2015.811.0041, 

Protocolo 1045245, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049376-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO OAB - PR15263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

U. S. B. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1049376-65.2019.8.11.0041. Diante da necessidade de prevenção à 

exposição ao Convid-19 (Novo Coronavirus), suspendo a audiência de ID 

26053605 com fundamento no art. 15, I, da Portaria Conjunta n.º 247, de 

16 de março de 2020. Assim sendo, designo audiência de tentativa de 

conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 03/06/2020 às 13:30horas. 

Intimem-se as partes para comparecerem a audiência supra designada, 

acompanhada de seus advogados/defensores públicos. Deverá constar 

do mandado que, a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas 

sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual 

(art. 696, do NCPC), quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; ou ainda, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu, quando ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I e art. 335, do NCPC), e 

que, não sendo contestada a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora 

(art. 344, do NCPC). Expeça-se ofício ao Departamento de Recursos 

Humanos do Banco do Brasil (ID n.º 28110462), para que desconte da 

folha de pagamento do Senhor Ueliton Souza Bravo o equivalente a 20% 

(vinte por cento) do salário mínimo, conforme decisão proferida pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ID n.º 29973395). 

Notifique-se o Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de 

março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0041898-33.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. M. B. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DA SILVA AVELAR OAB - MT21334-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. C. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDEVINO VIEIRA GUIMARAES OAB - MT17692-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por 

GUILHERME DE MORAES DOS SANTOS GUIMARÃES, menor representado 

por sua genitora, Senhora MARICELY DE MORAES BARBOSA, em face de 

WENDEL CARLOS DOS SANTOS. No despacho de ID n.º 24877503 

determinou-se a intimação da parte Executada para que efetue o 

pagamento do período de novembro de 2.017 a novembro de 2.018, bem 

como as prestações que se vencerem no curso da ação. Em sede de 

justificativa o Executado informa ser autônomo e receber a quantia de R$ 

1.200,00 (um mil e duzentos reais). Esclarece que contraiu matrimônio do 

qual nasceu um filho, aumentando suas despesas, e que a prisão o 

privará do trabalho e agravará a condição financeira de seus 

dependentes. Defende que a presente ação de execução não se 

enquadra no procedimento especial, pois é necessário que o rito de 

coerção pessoal deve ter como objeto as 03 (três) prestações anteriores 

ao seu ajuizamento. Ao final, em síntese, requer a improcedência dos 

pedidos executórios (ID n.º 24877510/24877511). Impugnação à 

justificativa acostada no ID n.º 24877517. Com vista dos autos o membro 

do Ministério Público emitiu parecer favorável à decretação da prisão civil 

do Executado, e o protesto do respectivo título judicial (ID n.º 29128758). 

Vieram conclusos os autos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença ajuizada por Guilherme de Moraes dos Santos 

Guimarães, menor representado por sua genitora, Senhora Maricely de 

Moraes Barbosa, em face de Wendel Carlos dos Santos. Inicialmente, 

ressalto que os meses cobrados na presenta ação correspondem ao 

período novembro de 2.017 a novembro de 2.018, bem como as 

prestações que se vencerem no curso da ação (Súmula n.º 309 do S.T.J., 

C/c art. 323 do C.P.C.). Durante a fase de conhecimento o Senhor Wendel 

Carlos dos Santos concordou em pagar 63,45% do salário mínimo todo dia 

10 (dez) de cada mês (ID n.º 24877379, cláusula segunda), mas por conta 

do pagamento parcial do débito cobrado nos autos (ID n.º 24877503) esse 

Juízo declarou quitado o período de abril de 2.016 a outubro de 2.017 e 

determinou a intimação da parte Executada para que efetue o pagamento 

do período de novembro de 2.017 a novembro de 2.018, bem como as 

prestações que se vencerem no curso da ação, cuja defesa encontra-se 

acostada nos ID’s n.º 24877510/24877511. Passo à análise das teses 

defensivas. Em sede de justificativa o Executado: i) informa ser autônomo 

e receber a quantia de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais); ii) esclarece 

que contraiu matrimônio do qual nasceu um filho, aumentando suas 

despesas, e que a prisão o privará do trabalho e agravará a condição 

financeira de seus dependentes; iii) defende que a presente ação de 

execução não se enquadra no procedimento especial, pois é necessário 

que o rito de coerção pessoal deve ter como objeto as 03 (três) 

prestações anteriores ao seu ajuizamento. Em relação às teses descritas 

nos itens “i” e “ii”, é pacífico o entendimento de que as questões alegadas 

em sua defesa são matéria de ação autônoma (ação de revisão ou 

exoneração de alimentos), porquanto no processo executivo não é 

p o s s í v e l  d i s c u t i r  o  t r i n ô m i o  d a 

necessidade-possibilidade-proporcionalidade. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

ALIMENTOS. DESCABE TRAVAR DISCUSSÃO ACERCA DO BINÔMIO 

POSSIBILIDADE-NECESSIDADE EM SEDE DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. 

AINDA, A REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR VIGORA A PARTIR DA 

DECISÃO PROFERIDA E NÃO RETROAGE À DATA DA CITAÇÃO. NEGADO 

SEGUIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70065017832, Sétima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, 

Julgado em 03/06/2015). Agravo de instrumento. Execução de alimentos. 

Revisão do quantum alimentar. Via imprópria. Decisão reformada. Não se 

pode pretender a revisão dos alimentos através de defesa apresentada 

em processo de execução, ou utilizar-se desses argumentos como forma 

de impedir a ordem prisional. Pois, a alteração de valor arbitrado em ação 

de alimentos, após o trânsito em julgado da decisão que o fixa, seja para 

diminuir ou aumentá-lo, apenas deve ser vista em ação revisional de 

alimentos. (Agravo Regimental nº 1.0183.07.122541-5/001 – Conselheiro 

Lafaiete – Relator Nepomuceno Silva – TJMG – Julgado em 07.08.08 – 

Publicado em 20.08.08.) Alimentos. Execução. Embargos do devedor. 

Pagamento. Ônus da prova. Decisão exequenda. Conteúdo. Discussão. 

Modificação. Inviabilidade. Em embargos do devedor opostos à execução 

de alimentos cabe ao alimentante a prova do pagamento das parcelas 

cobradas, sendo imprópria a discussão em torno do conteúdo da decisão 

exeqüenda ou sua inovação a respeito do valor do encargo, cuja redução 

deve ser deduzida em ação de revisão. Nega-se provimento ao recurso. 

(Apelação nº 1.0024.04.307646- 2/001, Relator Des. Almeida Melo – 

Quarta Câmara Cível TJMG – Julgado em 28.04.05 – Publicado em 

19.05.05). No procedimento da execução de pensão alimentícia não é 

permitido ao juiz decidir questão pertinente a ação revisional de alimentos, 

com a conseqüente alteração do valor da obrigação. (Apelação nº 

1.0479.03.046330- 7/001 - Relator Des. Moreira Diniz – Quarta Câmara 

Cível TJMG – Julgado em 28.10.04 – Publicado em 30.11.04.) EXECUÇÃO 

DE ALIMENTOS - Decretação da prisão civil do executado - Rejeição das 

justificativas apresentadas - Alegação de redução dos rendimentos e 

constituição de nova família que não tem o condão de afastar o decreto 

prisional - Demonstração de voluntariedade na omissão e inescusabilidade 

no cumprimento da obrigação alimentar - Agravo não provido. (AG 

4955644400 SP, 6ª Câmara de Direito Privado, Relator Sebastião Carlos 

Garcia, julgado em 14 de Agosto de 2008) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - 
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EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PELO RITO DO ART. 733 DO CPC - 

JUSTIFICATIVA REJEITADA - PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR DECRETADA - 

INCONFORMISMO - IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DE SUPORTAR O 

QUANTUM ALIMENTÍCIO - INACOLHIMENTO - MATÉRIA A SER DISCUTIDA 

EM VIA PRÓPRIA - PAGAMENTO PARCIAL - INSUFICIÊNCIA - 

INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA - DECRETO PRISIONAL MANTIDO - 

PROVIMENTO NEGADO. A execucional de alimentos não é a via adequada 

para averiguar a proporcionalidade da pensão alimentícia ao binômio 

necessidade/possibilidade. O pagamento parcial dos valores devidos a 

título de alimentos não afasta a possibilidade de decretação da prisão civil 

do devedor.( AG 20130634337 SC 2013.063433-7 (Acórdão), Segunda 

Câmara de Direito Civil Julgado, Relator Monteiro Rocha, julgado em 11 de 

Junho de 2014) DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA COM PEDIDO DE PRISÃO. OFENSA AOS 

PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADA. 

APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO E AJUIZAMENTO DE AÇÃO 

REVISIONAL. JUSTIFICATIVA DESACOLHIDA. PRISÃO CIVIL DECRETADA. 

RECURSO DESPROVIDO. A ação de execução de alimentos não é meio 

adequado para se avaliar o binômio necessidade/possibilidade, matéria 

segundo a qual deve ser discutida em via própria. Assim, não 

demonstrada a satisfação da dívida alimentar ou, ainda, não apresentada 

justificativa capaz de comprovar uma circunstância absolutamente 

excepcional que impeça o alimentante de adimplir com a sua obrigação, 

cabível a decretação da prisão civil" (TJSC, 4ª Cam. Dir. Civ., Rel. Des. 

Eládio Torret Rocha, Ag. Inst. n. 2008.069590-6, j. 20-2-2009). Desse 

modo, rejeito as teses descritas nos itens “i” e “ii”. No que diz respeito à 

tese descrita no item “iii”, o art. 323 c/c art. 528, § 7º, ambos do C.P.C., 

bem como a Súmula n.º 309 do S.T.J., não deixa margem para 

interpretação diversa: a ação de execução de alimentos que tramita pelo 

rito de coerção pessoal (art. 528 do C.P.C.) tem com objeto as 03 (três) 

últimas prestações anteriores ao ajuizamento da ação, bem como as 

prestações que vencerem no curso da ação. Portanto, rejeito a tese 

descrita no item “iii”. Desse modo, por estar ciente o executado de suas 

obrigações e não dispor de fundamento para alegar desconhecimento da 

lei (art. 3.º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro); e, por não 

existir nos autos comprovantes de pagamentos referentes aos meses 

cobrados nos autos, decretar sua prisão civil é medida que se impõe. 

Ressalto que o Código Civil dispõe que, “se, fixados os alimentos, 

sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de 

quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as 

circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”. (art. 

1699, CC). Com o advento do Novo Código de Processo Civil o legislador 

oportunizou ao credor da verba alimentar a prisão civil do executado bem 

como o protesto do pronunciamento judicial (art. 528, § 1º, NCPC). 

Vejamos a Doutrina: [...] Não havendo o pagamento ou não sendo aceita a 

justificativa, a sentença ou a decisão interlocutória será protestada. 

Perceba-se que a parte final do caput do art. 528 refere-se ao 

pronunciamento judicial, pelo que se verifica que a possibilidade de 

protesto não está voltada não só às sentenças, como também às 

decisões interlocutórias, numa clara exceção à regra prevista no art. 517, 

a qual circunscreve o protesto para as sentenças transitadas em julgado. 

Assim, mediante o não pagamento, além do protesto, o juiz ordenará a 

prisão do executado pelo período de um a três meses (§ 3º). Não haverá 

mais dúvidas a respeito da possibilidade do juiz fixar o limite máximo da 

prisão em 90 (noventa) dias, porquanto o art. 19 da Lei 5.478 que se 

referia ao máximo de 60 (sessenta) dias, foi revogado. (WAMBIER et al., 

2015). [...] Conclui-se, então, que a decretação de prisão civil bem como o 

protesto do pronunciamento judicial, cumulativamente, não constitui medida 

excessiva. Desse modo, há de se aplicar ao caso em tela, o art. 5º, inciso 

LXVII da Constituição Federal que preceitua: "Art. 5° Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos 

seguintes termos: (...); LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a 

do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação 

alimentícia e a do depositário infiel; (...)”. POSTO ISSO, em consonância 

com o membro do Ministério Público com fulcro nos artigos 5°, LXVII da CF, 

323 e 528, § 3° do NCPC, DECRETO A PRISÃO CIVIL do 

executado/devedor WENDEL CARLOS DOS SANTOS, C.P.F., n.º 

595.125.631.34 e R.G., n.º 910106 (ID n.º 24877504) qualificado nos 

autos, pelo prazo de 90 (noventa) dias. Determino, ainda, o protesto do 

pronunciamento judicial, nos termos do art. 528, § 1º do Novo Código de 

Processo Civil, após as devidas atualizações. Expeça-se o mandado de 

prisão aplicáveis à espécie, bem como o necessário ao protesto do 

pronunciamento judicial, antes, porém, proceda-se a atualização do débito 

que deu ensejo ao decreto de prisão e protesto do Executado, devendo a 

Contadoria Judicial levar em consideração os valores contidos na petição 

inicial. Outrossim, necessário ressalvar, ainda, que deve o meirinho e a 

autoridade policial encarregada que por se tratar de prisão de caráter civil, 

deverá o conduzido ser recolho em local apropriado separadamente de 

criminosos. Cientifique-se o Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá-MT, 19 de março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito [1] Interdição. Necessidade de interrogatório do interditando. 

Somente em casos especiais, de pessoas gravemente excepcionais, 

inexiste qualquer sinal de risco de fraude, poder-se-á, no interesse do 

interditando, dispensar o interrogatório (TJ 179/166). (apud THEOTONIO 

NEGRÃO, “CPC e legislação processual em vigor”, Saraiva, 44.ª ed., 2012, 

art. 1.181, nota 2, pág. 1091).

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1041421-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIOMAR PEREIRA DE ABREU (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELZA 

Y A R A  R I B E I R O  S A L E S  S A N S A O  P R O C E S S O  n. 

1041421-17.2018.8.11.0041 Valor da causa: R$ 954,00 ESPÉCIE: 

[Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: IVAIR ALMEIDA DA SILVA 

POLO PASSIVO: HELIOMAR PEREIRA DE ABREU FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA(S) PARTE AUTORA, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 

13.105/2015, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

CERTIDÃO: ID 28451799 - "Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o pedido para que os autos 

aguardem por 30 dias até a manifestação da parte, impulsiono o feito para 

aguardar o decurso do prazo e, ante a impossibilidade de intimação 

pessoal da parte autora (ID 26159499), com fundamento art. 1.206, §4.º, 

da C.N.G.C., impulsiono os autos para expedir edital, com prazo de 20 

(vinte) dias, de intimação da parte autora para dar prosseguimento ao feito 

praticando o ato que lhe compete, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção." E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS 

HENRIQUE SALIES RIBEIRO, digitei. CUIABÁ, 19 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 
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na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2)Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1036051-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. C. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYANNE CRISTINY DOS SANTOS CORREA OAB - 044.785.931-59 

(REPRESENTANTE)

WILLIAN COLETA DUARTE OAB - MT25266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. J. F. D. C. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1036051-23.2019.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o 

estudo/laudo de ID 30513075, impulsiono os autos para intimar a parte 

AUTORA a fim de, querendo e no prazo legal, sobre ele se manifestar e, 

após, para colher o parecer ministerial e irem conclusos. Cuiabá/MT, 19 de 

março de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1034354-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. S. (REQUERENTE)

N. A. P. D. C. (REQUERENTE)

M. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLEY GONCALINA RONDON COSTA OAB - MT14649/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. N. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1034354-98.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tratando-se de feito 

sentenciado e com trânsito em julgado, carecendo apenas da retirada de 

documento já expedido, impulsiono os autos para intimar a parte AUTORA 

a fim de, em 5 (cinco) dias, comparecer na Secretaria do Juízo e retirar o 

respectivo documento, sob pena dele ser arquivado juntamente com o 

feito. Cuiabá/MT, 19 de março de 2020. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001607-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE RODRIGUES DE MORAES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SOUZA BATISTA OAB - MT27275/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1001607-27.2020.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o 

estudo/laudo de ID 30441450, impulsiono os autos para intimar a parte 

AUTORA a fim de, querendo e no prazo legal, sobre ele se manifestar e, 

após, para colher o parecer ministerial e irem conclusos. Cuiabá/MT, 19 de 

março de 2020. Assinado eletronicamente

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003365-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS DE JESUS COSTA OAB - MT9437-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. S. R. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO RODRIGO DE BRITO MOTTA CARVALHO OAB - MT24402/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

23141315, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 19 de março de 

2020. Assinado eletronicamente

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1010075-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA TOME FERREIRA OAB - MT17179-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. N. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

30496787, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 19 de março de 

2020. Assinado eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1050919-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RITA MARCIA PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN SILVA COSTA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1050919-06.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

30364142 - "VISTOS, ETC. Ciente da decisão de ID. 26251375. Por 

conseguinte, constato que não foi encartado aos autos a cópia da 

certidão de nascimento do menor, documento este, indispensável à 

propositura da presente ação, nos termos do art. 320, CPC/2015, razão 

pela qual, faculto, seja sanado o defeito apontado, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, conforme as 

disposições do art. 321, parágrafo único, do CPC/2015. Decorrido o 

aludido interregno sem qualquer manifestação, certifique-se e, em 

seguida, conclusos. Por outro lado, atendida a determinação supra, após 

certificada a ocorrência, prossiga no cumprimento da decisão que se 

segue. (...)" Cuiabá/MT, 19 de março de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1003498-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MATHEUS MARQUES OAB - MT16520-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

B. J. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1003498-83.2020.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

30491074 - "VISTOS, ETC. Não obstante a autora tenha informado na 

petição de ID. 30419424, que o de cujus não deixou herdeiros, para fins 

de prosseguimento da demanda é imprescindível a angularização da 

relação processual, de maneira que, na ausência de filhos deixados pelo 

falecido, deverão ser incluídos no polo passivo da demanda os seus 

sucessores, na forma descrita no artigo 1.829, do Código Civil. Assim, 

com desiderato de evitar o perecimento do direito da parte autora, faculto, 

o prazo de 5 (cinco) dias, para que seja cumprida integralmente a decisão 

de ID. 28658870, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o aludido 

interregno, certifique-se e, em seguida, conclusos. Às providências." 

Cuiabá/MT, 19 de março de 2020. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002627-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA DE OLIVEIRA SPADONI (REQUERENTE)

CARLOS BENITO MARTINS SPADONI (REQUERENTE)

JUNIOR CESAR COSTA (REQUERENTE)

ALAIDE COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS OLIVEIRA SPADONI OAB - MT3249/O (ADVOGADO(A))

Antonio Eduardo Costa e Silva OAB - MT13752-O (ADVOGADO(A))

RUTH AIARDES OAB - MT15463-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILA CLAUDIA OLIVEIRA SPADONI (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

30510081, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 19 de março de 

2020. Assinado eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1059249-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. N. D. S. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO OAB - MT7013-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1059249-89.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

30442700 - "(...) Ante o exposto, com fulcro no artigo 300, §3º, do 

CPC/2015, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. Na sequência, não 

obstante as disposições contidas no artigo 695 do NCPC, deixo de 

agendar audiência, nesta oportunidade em decorrência da 

Portaria-Conjunta n.º247/2020/PJMT. Por conseguinte, decorrido o prazo 

estabelecido no referido ato, conclusos para deliberação. Ciência ao 

Ministério Público e as partes. Expeça-se o necessário. Às providências." 

Cuiabá/MT, 19 de março de 2020. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1024446-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA DA CRUZ MALHADO (REQUERENTE)

WELITON DOS SANTOS MALHADO (REQUERENTE)

EVERTON DOS SANTOS MALHADO (REQUERENTE)

EDCLEIA DA CRUZ MALHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA BORGES SOLER OAB - MT17850-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESVERALDO DOS SANTOS MALHADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1024446-51.2017.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a(s) 

resposta(s) ao(s) ofício(s) expedido(s) nos autos, impulsiono os autos 

para intimar a parte requerente a fim de, querendo e no prazo legal, se 

manifestar. Cuiabá/MT, 19 de março de 2020. Assinado eletronicamente 

Fabiano Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1026466-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA FURQUIM BRUNNER (REQUERENTE)

LOIRCE CAMARGO FURQUIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT23031-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1026466-44.2019.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a(s) 

resposta(s) ao(s) ofício(s) expedido(s) nos autos, impulsiono os autos 

para intimar a parte requerente a fim de, querendo e no prazo legal, se 

manifestar. Cuiabá/MT, 19 de março de 2020. Assinado eletronicamente 

Fabiano Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1091863 Nr: 6983-50.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSL, KSL, ERLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 6.843, JABES ALBERTO DIAS - OAB:17.005/MT, 

JEONATHAN SUEL DIAS - OAB:15.978/MT, PEDRO CORREA FRANCO - 

OAB:22926/O, TENARESSA A.A. DELLA LÍBERA - OAB:7.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TENARESSA 

APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA, para devolução dos autos nº 

6983-50.2016.811.0041, Protocolo 1091863, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1025569-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEVORA CHRISTINA BERGHELLA COSTA (REQUERENTE)

MARCUS VINICIUS BERGHELLA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MEDEIROS PACHECO OAB - MT6065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZA BERGHELLA DOS SANTOS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1025569-50.2018 VISTOS, ETC. Inicialmente, procedo com a 

juntada do respectivo protocolo de requisição de valores, realizado por 

intermédio do Sistema BacenJud. Considerando que a instituição financeira 

Caixa Econômica Federal não respondeu à requisição outrora realizada, 

fora procedida com nova requisição, cujo protocolo segue em anexo. Lado 

outro, constato que não foram cumpridas integralmente as determinações 
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exaradas no ID. 24641414. Desta feita, determino a intimação do 

inventariante para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, retifique o valor 

da causa, colacione aos autos a minuta do plano de partilha, 

esclarecendo, pormenorizadamente, a forma de quitação das dívidas 

deixadas pela inventariada, assim como carreie ao feito a sentença 

proferida nos autos nº 1000698-92.2017, pelo juízo do 8ª Vara Federal 

Cível da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso – Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região. Outrossim, tendo em vista que todos os 

interessados estão representados pelo mesmo patrono e demonstram 

aquiescência, defiro o pedido de venda do veículo CITROEN/C3 90M 

TENDANCE, placas OBE 4788, e, por conseguinte, determino a expedição 

de alvará a fim de autorizar o inventariante a proceder com a venda do 

aludido automóvel, ID. 28247134, por valor não inferior ao descrito na 

Tabela Fipe. Consigne, ainda, no referido alvará, que a autorização terá o 

prazo de validade de 90 (noventa) dias e que o valor auferido com a 

venda deverá ser depositado na Conta Única do Poder Judiciário, com 

comprovação nos autos, sob pena de invalidação do negócio efetuado. 

Comprovado o depósito, adotem-se as providências necessárias para a 

vinculação de valores a uma subconta do presente processo. Às 

providências. Cuiabá/MT, 19 de março de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1050919-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RITA MARCIA PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN SILVA COSTA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1050919-06.2019.8.11.0041 VISTOS, ETC. Ciente da decisão 

de ID. 26251375. Por conseguinte, constato que não foi encartado aos 

autos a cópia da certidão de nascimento do menor, documento este, 

indispensável à propositura da presente ação, nos termos do art. 320, 

CPC/2015, razão pela qual, faculto, seja sanado o defeito apontado, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, conforme 

as disposições do art. 321, parágrafo único, do CPC/2015. Decorrido o 

aludido interregno sem qualquer manifestação, certifique-se e, em 

seguida, conclusos. Por outro lado, atendida a determinação supra, após 

certificada a ocorrência, prossiga no cumprimento da decisão que se 

segue. Prosseguindo, vislumbro que a parte autora pretende a concessão 

da assistência judiciária gratuita, encartando aos autos declaração de 

hipossuficiência, e, por extrair-se dos documentos carreados que, a 

princípio, possui insuficiência de recursos para pagar as custas, demais 

despesas processuais e honorários de sucumbência, nos termos do art. 

98 do CPC/2015, concedo-lhe o benefício pretendido. Outrossim, tendo em 

vista que as ações que versem sobre casamento, separação de corpos, 

divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de 

crianças e adolescentes, devem tramitar em segredo de justiça, conforme 

o art. 189, inciso II, do NCPC, determino que o presente feito seja 

processado em segredo de justiça. No mais, vislumbro que se trata de 

pedido de Cumprimento de Sentença pelo procedimento do artigo 523 do 

CPC. Desta feita, intime-se o executado para que efetue o pagamento do 

valor atualizado do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do débito, acrescido de 

custas e, também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). Em 

caso de pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o valor 

restante, nos termos do art. 523 e §2º, do CPC, cabendo, ainda, por 

analogia, o protesto do título executivo judicial (art. 528, §1º, do CPC). 

Deverá constar, no mandado, que a executada poderá efetuar o 

pagamento do débito, mediante depósito em conta de titularidade da 

genitora da exequente, a qual deverá informar nos autos, comprovando 

nos autos, no prazo acima assinalado. Apresentada a peça de defesa 

mencionada, ou decorrido in albis o prazo para a sua interposição, 

certifique-se e conclusos. Ciência ao Ministério Público. Às providências. 

Cuiabá/MT, 19 de março de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1048892-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA MARQUES TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILKER DE MIRANDA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1048892-50.2019.8.11.0041 VISTOS, ETC. Ciente da decisão 

de ID. 26251008. Vislumbro que a parte autora pretende a concessão da 

assistência judiciária gratuita, encartando aos autos declaração de 

hipossuficiência, e, por extrair-se dos documentos carreados que, a 

princípio, possui insuficiência de recursos para pagar as custas, demais 

despesas processuais e honorários de sucumbência, nos termos do art. 

98 do CPC/2015, concedo-lhe o benefício pretendido. Outrossim, tendo em 

vista que as ações que versem sobre casamento, separação de corpos, 

divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de 

crianças e adolescentes, devem tramitar em segredo de justiça, conforme 

o art. 189, inciso II, do NCPC, determino que o presente feito seja 

processado em segredo de justiça. Prosseguindo, trata-se de pedido de 

Cumprimento de Sentença pelo procedimento do artigo 528 do Código de 

Processo Civil. Desta feita, determino que se proceda com intimação 

pessoal da parte executada, no endereço constante na inicial para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da pensão alimentícia, 

referente às parcelas vencidas de Agosto/19 a Outubro/19, com os 

acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, a serem 

depositadas na conta bancária da genitora do exequente ou, no mesmo 

prazo, comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, 

sob pena de ser protestado o pronunciamento judicial e decretada a sua 

prisão civil por até 03 (três) meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 3º). Deverá 

constar, no mandado, que o executado poderá efetuar o pagamento do 

débito, mediante depósito na conta de titularidade da genitora do 

exequente, a saber, conta poupança nº. 00058170-2, agência 1681, da 

Caixa Econômica Federal, comprovando nos autos, no prazo acima 

assinalado. Decorrido o lapso suso, sem que sejam demonstradas 

quaisquer das situações delineadas no artigo 528, caput, in fine, da lei 

processual, desde já determino o protesto do pronunciamento judicial (CPC 

art. 517 c/c 528, §1º), devendo a parte exequente, querendo, se 

manifestar nos autos. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, que por analogia ao disposto no art. 827, 

§1º, do CPC, será reduzido à metade, em caso de pronto pagamento. 

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Às providências. Cuiabá/MT, 19 

de março de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1033722-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIRCILENE AUXILIADORA DA SILVA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT26572/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº. 

1033722-38.2019.8.11.0041 VISTOS, ETC. Trata-se de Ação de Pedido de 

Alvará Judicial com Tutela de Urgência ajuizada por Nircelene Auxiliadora 

da Silva Bueno, representado por seu curador Nilson da Silva Bueno 

ambos qualificados nos autos. Compulsando o feito, verifico que a parte 

autora requereu a desistência da ação, ID. 29535515. Em decorrência, 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação formulado, para os fins do 

artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, VIII, do alusivo diploma legal. Na sequência, 

condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 90, caput, do NCPC, todavia, suspensa a 

exigibilidade, em razão da gratuidade, que ora concedo, uma vez que 

preenchidos os requisitos para o deferimento da benesse. Certificado o 
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trânsito em julgado, arquive-se observadas às formalidades legais. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Cuiabá/MT, 19 de 

março de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1034527-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRELINA DE MEDEIROS RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº. 

1034527-59.2017.8.11.0041 VISTOS, ETC. Trata-se de Pedido de Alvará 

Judicial ajuizado por Adrelina de Medeiros Ramos, já qualificada nos autos. 

Compulsando o presente feito, verifico que intimada pessoalmente, a parte 

autora deixou transcorrer in albis o prazo assinalado. Outrossim, 

dessume-se do comando da lei processual civil, que o comportamento da 

espécie enseja a extinção do processo. Ante o exposto, com fundamento 

no artigo 485, inciso III, do novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, sem resolução do mérito. Na sequência, condeno a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do 

art. 90, caput, do NCPC, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da 

gratuidade concedida nos autos. Decorrido o prazo recursal, proceda-se 

com as baixas e anotações estilares, em seguida arquivando-se o 

processo. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. Cuiabá/MT, 19 de março de 2020. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Portaria

PORTARIA N. 001/2020-GAB3VFPCBA

O Doutor João Thiago de França Guerra, Juiz de Direito da Terceira Vara 

de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, no uso de suas atribuições 

legais,

 Considerando a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), 

que classificou como pandemia a proliferação da doença causada pelo 

novo coronavírus (covid-19), bem como diante do desafio de diminuir a 

taxa de propagação da doença para evitar a sobrecarga dos serviços de 

saúde, com o objetivo de facilitar o acesso dos usuários aos serviços 

jurisdicionais prestados por esta Unidade Judiciária, e considerando ainda 

as disposições estabelecidas nas Portarias-Conjunta n. 247/2020 e 

249/2020;

RESOLVE:

Art. 1º. A partir do dia 20.03.2020, os atendimentos aos advogados, 

membros do Ministério Público e Defensores Públicos no gabinete da 3ª 

Vara de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá será realizado por 

videoconferência, através da ferramenta tecnológica denominada Skype.

Art. 2º Para que o atendimento seja realizado, o interessado deverá 

solicitar agendamento por mensagem eletrônica endereçada para 

cba.gab3fazenda@tjmt.jus.br, contendo as seguintes informações:

I - Nome e OAB

II - E-mail e contato Skype

III - Telefone

IV - Número do processo

V - Assunto

VI - Urgência e sugestão de data

§1º. Os atendimentos por videoconferência serão realizados pelo 

magistrado responsável pela Unidade Judiciária; por isso, serão 

agendados conforme disponibilidade do Juízo, ponderada a urgência 

indicada pelo solicitante.

§2º. Os atendimentos virtuais ocorrerão em dias úteis, durante o 

expediente forense ordinário.

§3º. A data e horário da conferência será comunicada ao solicitante por 

e-mail.

Art. 3º São condições para a realização do atendimento por 

videoconferência:

I - O advogado deverá estar regularmente habilitado nos autos do 

processo objeto do atendimento;

II – O advogado deverá possuir equipamento e expertise para manusear o 

sistema eletrônico em sua unidade computacional;

III - Possuir instalado em seu computador o sistema Skype, acesso 

adequado à internet, câmera de vídeo e microfone;

IV – Realizar o agendamento prévio estabelecido no art. 2º, fornecendo 

todas as informações necessárias;

V - Aguardar, na data e hora designada, a chamada eletrônica via Skype.

§1º. Na data da videoconferência, não sendo possível estabelecer 

conexão de vídeo e som com o advogado, a reunião será redesignada, 

devendo o advogado solicitar novo agendamento.

§2º. O advogado deverá velar para que o ambiente em que pretenda 

reunir-se em videoconferência com o juízo, seja adequado para a 

realização da reunião.

§3º. Não será realizada a reunião em videoconferência caso o advogado, 

no momento de início da chamada, esteja em ambiente inadequado.

§4º. Caso haja impossibilidade para realização da videoconferência por 

parte do Juízo, o atendimento será adiado e reagendado com preferência, 

com comunicação ao advogado.

Art. 4°. As reuniões poderão ser gravadas e armazenadas pelo Juízo para 

eventual controle de conteúdo.

Art. 5°. As dúvidas decorrentes da interpretação ou omissões desta 

Portaria serão sanadas pelo Juízo, por meio de mensagem eletrônica 

endereçada para cba.gab3fazenda@tjmt.jus.br.

Art. 6°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º. Encaminhe-se cópia desta portaria para a Corregedoria-Geral da 

Justiça, bem como para o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

para a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e ainda para a 

Ordem dos Advogados do Brasil.

Cuiabá/MT, 19/03/2020.

Dr. João Thiago de França Guerra

Juiz de Direito

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012629-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANNABIO - PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE BIODIESEL LTDA - 

EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOELLY DO COUTO ALBERNAZ SILVA OAB - MT16835/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Ante o exposto, preenchidos os requisitos 

legais, na forma do artigo 300 do CPC c/c artigo 151, V do CTN, DEFIRO o 

pedido liminar e, determino a imediata suspensão da exigibilidade da Taxa 

de Segurança contra Incêndio instituída pela Lei Estadual n° 4.547/1982, 

vinculadas as Notificações de Lançamento n°s 67570/337/68/2018 

(03/2018); 429946/337/68/2013 (03/2013); 314527/337/68/2014 (03/2014); 

393484/337/68/2015 (07/2015) ;  398985/337/68/2013 (03 /2013) ; 

314996/337/68/2014 (03/2014) ;  399519/337/68/2015 (07 /2015) ; 

58192 /337 /68 /2016  (04 /2016 ) ;  6 9 3 6 3 / 3 3 7 / 6 8 / 2 0 1 7  ( 0 4 / 2 0 1 7 ) ; 

157955/337/68/2017(04/2017) e, todos os efeitos decorrentes, até 

julgamento do mérito, pena de multa diária. Ante as especificidades do 

Ofício Circular nº 03/ GPG/PGE/2016, para adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo de designar audiência de conciliação (art. 

334, § 4º, II e 139, VI ambos do CPC c/c Enunciado nº 35 da ENFAM), eis 

que, pela natureza dos interesses em disputa, a autocomposição se 

revela inviável. CITE-SE o requerido, na pessoa do seu representante legal 

(art. 242, § 3º c/c 247, III, ambos do CPC), para, querendo, no prazo legal, 

oferecer contestação (art. 335 c/c 183, § 1º e 2º, ambos do CPC), 

consignado às advertências legais. Contestado, intime-se a parte 

requerente para, querendo, impugnar a contestação em até 15 (quinze) 

dias. No mesmo prazo, deverá especificar as provas que pretende 

produzir, mediante as justificativas necessárias, pena de indeferimento. 

Sucessivamente, intimem-se a parte requerida para, querendo, no prazo 

de até 05 (cinco) dias[1], indicar e justificar as provas que pretende 
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produzir, pena de indeferimento. A seguir, ouça-se o MPE. Intime-se por 

oficial de justiça plantonista. Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002884-72.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEA PEREIRA DE MORAES SILVA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Posto isto, INDEFIRO o pedido liminar. Ante 

as especificidades do Ofício Circular nº 03/ GPG/PGE/2016, para adequar 

o rito processual às necessidades do conflito, deixo de designar audiência 

de conciliação (art. 334, § 4º, II e 139, VI ambos do CPC c/c Enunciado nº 

35 da ENFAM), eis que, pela natureza dos interesses em disputa, a 

autocomposição se revela inviável. CITE-SE o requerido, na pessoa do seu 

representante legal (art. 242, § 3º c/c 247, III, ambos do CPC), para, 

querendo, no prazo legal, oferecer contestação (art. 335 c/c 183, § 1º e 

2º, ambos do CPC), consignado às advertências legais. Contestado, 

intime-se a parte requerente para, querendo, impugnar a contestação em 

até 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, deverá especificar as provas que 

pretende produzir, mediante as justificativas necessárias, pena de 

indeferimento. Sucessivamente, intime-se a parte requerida para, 

querendo, no prazo de até 05 (cinco) dias[5], indicar e justificar as provas 

que pretende produzir, pena de indeferimento. A seguir, ouça-se o MPE. 

Superadas as fases precedentes, conclusos. Às providências. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012720-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA OAB - MT22603/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Desta forma, considerada a matéria e 

qualidade das partes, em obediência à Resolução nº 023/2013/TP, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

presente ação declaratória, e, por consequência lógica de causa e efeito, 

DETERMINO a remessa dos autos para a Vara Especializada da Execução 

Fiscal da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. Às 

providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012806-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARAMORI VEICULOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Ante o exposto, por não verificar os 

requisitos imprescindíveis à concessão da tutela de urgência, na forma e 

para os fins do artigo 300, caput do CPC, INDEFIRO o pedido. Ante as 

especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, para adequar o 

rito processual às necessidades do conflito, deixo de designar audiência 

de conciliação (art. 334, § 4º, II e 139, VI ambos do CPC c/c Enunciado nº 

35 da ENFAM), eis que, pela natureza dos interesses em disputa, a auto 

composição se revela inviável. CITE-SE o requerido, na pessoa do seu 

representante legal (art. 242, § 3º c/c 247, III, ambos do CPC), para, 

querendo, no prazo legal, oferecer contestação (art. 335 c/c 183, § 1º e 

2º, ambos do CPC), consignado às advertências legais. Contestado, 

intime-se a parte requerente para, querendo, impugnar a contestação em 

até 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, deverá especificar as provas que 

pretende produzir, mediante as justificativas necessárias, pena de 

indeferimento. Sucessivamente, intime-se a parte requerida para, 

querendo, no prazo de até 05 (cinco) dias[1], indicar e justificar as provas 

que pretende produzir, pena de indeferimento. A seguir, ouça-se o MPE. 

Superadas as fases precedentes, conclusos. Às providências. 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 900814 Nr: 30465-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMANDA MALDONADO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA COMISSÃO DE POSSE DA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2292/MT, TOMÁS ROBERTO NOGUEIRA - 

OAB:4464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 REFERÊNCIA: 30465-95.2014.8.11.0041 (cód. 900814)

ESPÉCIE: MANDADO DE SEGURANÇA

IMPETRANTE: AMANDA MALDONADO DE BARROS

IMPETRADO: GERENTE DE CONTROLE DE CRÉDITO DA SEFAZ/MT

Vistos.

 Trata-se de mandado de segurança julgado procedente (concedida a 

segurança vindicada) conforme teor da sentença (f. 63/66), ratificada 

Acórdão TJMT (f. 84/87) transitado em julgado (f. 87verso).

Nestas condições, defiro o pedido (f. 89) e determino a intimação do 

impetrante, na pessoa do Secretário de Estado de Planejamento e 

Gestão/Seplag (antiga SADE), para, no prazo de até 05 (cinco) dias, pena 

de fixação de multa diária por descumprimento de sentença judicial, 

cumprir integralmente a sentença (f. 63/66) que em seu dispositivo final 

estabeleceu:

“...a autoridade coatora renove o ato de convocação da impetrante, 

devolvendo o prazo para os procedimentos necessários à posse no cargo 

público de Técnico da Área Instrumental do Governo, no perfil de 

Contador...”

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Cuiabá, 17 de março de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 414790 Nr: 3248-19.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUIZA CAMPOS DA SILVA, ANA NERY HOLANDA 

CAMPOS, CLEONICE RIBEIRO MARCONDES, BENEDITA PINHEIRO DA 

SILVA, DEISE MARQUES DE ALMEIDA PINHO, ELIANE ROSA FERNANDES 

DE ALBUQUERQUE, JOSIAS SANTANA DA ROSA, FRANCISCA AMELIA 

MARQUES, JOSÉ LUIZ CHIMATTI PESENTI, EVANILDES DE ARRUDA 

BORDALHO, ERONINA SILVA MARTINS, GRAYCE MARIA ALVES DINIZ 

DALTRO, HIDEBRANDO DA SILVA DALTRO JUNIOR, JOÃO CARLOS 
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CHISTOFFOLI, LUIZ CARLOS TORQUATO DA SILVA, PEDRO SANTANA 

DE BARROS, SONIA MARIA ATTILIO COELHO, MARIA AUXILIADORA DE 

OLIVEIRA CORREA, MARILUCE DA SILVA SENRA, SILVINA MARIA DOS 

ANJOS, LUCILANE PEREIRA SIMEONE, PAULO BARTOLOMEU ALVES DA 

SILVA, TONIA FIGUEIREDO SOARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONAN JACKSON COSTA - 

OAB:4.871/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY ANAYANA 

BORTOLUZZI (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:10.062/MT

 AUTOS Nº: 3248-19.2010.811.0041 – CÓD. 414790

ESPÉCIE: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

REQUERENTE: ANA LUIZA CAMPOS DA SILVA E OUTROS

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 RELATOS

 Vistos,

ANA LUIZ CAMPOS DA SILVA E OUTROS, qualificada à f. 08, sob 

assistência jurídica de seu procurador, ingressou com a presente ação de 

indenização contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo a condenação 

do Município a implante de imediato aos salários dos requerentes os 

valores legais e reais a que tem direito, calculados os adicionais sobre 

toda a remuneração, incluindo nesse cálculo a estabilidade financeira e os 

quinquênios a serem percebidos a partir da sentença de primeiro grau.

O requerido sustenta, em síntese, a prejudicial de mérito da prescrição 

quinquenal e o reconhecimento da incidência da prescrição sobre as 

parcelas anteriores a 04 de fevereiro de 2005, quanto ao demandante 

Pedro Santana de Barros alega ilegitimidade por tratar-se de aposentado e 

deve buscar a sua pretensão junto a Cuiabá-Prev. Todavia, no curso do 

processo foi noticiada a extinção da referida Autarquia Municipal 

retornando à responsabilidade ao Município.

 O requerido sustenta que todos os autores ingressaram no serviço 

público municipal sob a égide da Lei Municipal nº 1259-A/72 que previa um 

adicional de 5% (cinco por cento) por quinquênio de serviço público 

municipal, sempre proporcional aos vencimentos. Porém, foi promulgada a 

Lei Orgânica no ano de 1990 que revogou a regra do adicional por tempo 

de serviço e em seu artigo 58 passou a disciplinar o adicional por tempo 

de serviço na base de 2% do vencimento base, por ano de efetivo 

exercício, o qual será automaticamente incorporado ao salário do servidor.

 A Lei Orgânica veio disciplinar os direitos dos servidores 

compatibilizando-os com os princípios e regras externalizados pela nova 

ordem jurídica iniciada com a constituição de 1988, porquanto proibiu que 

vantagens pagas aos servidores públicos fossem representativas do 

efeito repique ou cascata, ocasionado por inúmeras parcelas.

 Ressalta que quando da promulgação da Lei Orgânica em 05 de abril de 

1990 alguns destes servidores sequer haviam adquirido o direito ao 

adicional por tempo de serviço na regra estabelecida no art. 167 da Lei 

Municipal, que exigia a contemplação de cinco anos no serviço público 

municipal para ter direito a vantagem, portanto, eram detentores apenas de 

uma expectativa de direito. Quanto a sexta parte, quando extinta do 

ordenamento jurídico pela Lei Complementar nº 93/2003, portanto nem 

todos têm direito, devendo ser verificado o servidor que quando da 

extinção já havia completado 25 anos de serviço efetivo, requisito para o 

recebimento.

 Da estabilidade financeira – afirmam que todos que compõem o polo ativo 

fazem jus a esta vantagem, entretanto, de acordo com a fichas funcionais 

e financeiras anexas a inicial nem todos possuem direito a estabilidade 

financeira, que se caracteriza por ter o servidor exercido função de 

confiança ou cargo em comissão por mais de 10 anos, e não por receber 

vantagem denominada “eficiência” ou “excepcional de produtividade” por 

um período de 10 anos. Requer o acolhimento da preliminar de prescrição 

sobre as diferenças remuneratórias retroativas ao período anterior a 04 

de fevereiro de 2005; ilegitimidade passiva em relação ao requerente 

Pedro Santana de Barros e improcedentes os demais pedidos.

 O Impugnação à contestação (f. 703-707), reiterando os pedidos da 

inicial. O representante do Ministério Público manifestou ausência de 

interesse a justificar a sua manifestação (f. 713-714).

 É o relatório.

FUNDAMENTO

 Preliminar de prescrição quinquenal

Os requerentes postulam o pagamento de diferenças que por ventura 

vierem a ser apuradas, sustentando que o Município de Cuiabá ofendeu 

direitos já constituídos por legislação municipal, mediante alteração na 

forma de pagamento de vantagens pessoais adquiridas pelo exercício de 

funções públicas ou pelo tempo de serviço prestado ao município, cujo 

fundamento implicou redução salarial.

 A presente ação foi ajuizada, tendo a respectiva propositura, na data de 

04/02/2010, desta forma é a partir desta data que deve começar a 

contagem retroativa da prescrição de cinco anos que incide sob a 

pretensão dos autores.

Nesse caso refere-se à ação pessoal contra a Fazenda Pública, logo 

aplicável a ele o Decreto nº 20.910/32, que estabelece como quinquenal o 

prazo prescricional, que assim reverbera:

Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem 

assim todo e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual 

ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato qual se originarem.

 De forma que, acaso encontrado direito e crédito a favor dos requerentes 

esse se efetiva somente a partir de 04 de fevereiro de 2005 data 

retroativa ao ajuizamento da ação. Preliminar acolhida.

Ilegitimidade Passiva

 Sustenta o Município de Cuiabá sua ilegitimidade passiva em relação a 

demanda de Pedro Santana de Barros, porque este já se encontra 

aposentado e, nesse caso, não mantém mais relação jurídica com o 

Município, mas tão somente com a Cuiabá-Prev, autarquia com 

personalidade jurídica própria possuindo autonomia financeira e 

administrativa.

Todavia, no curso do processo veio a informação do Município de Cuiabá 

de que a autarquia Cuiabá-Prev foi extinta pela Lei Complementar Municipal 

nº 359/2014, sendo que o regime próprio de previdência social dos 

servidores do Município de Cuiabá ficará a cargo do Município e será 

gerido pela Secretária Geral de Gestão.

 Sendo de se reconhecer prejudicada a preliminar de ilegitimidade passiva 

do Município de Cuiabá, todavia em razão de ser o servidor aposentado 

reconheço impossível de se examinar os seus pedidos por falta de 

elementos nos autos.

 Assim, em relação a Pedro Santana de Barros, julgo extinto o processo, 

sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, VIII do CPC.

MÉRITO

Constata-se não haver necessidade de dilação probatória para o caso em 

tela, pois, apesar de tratar-se de fato e de direito, os documentos 

colacionados sedimentam à imediata prestação jurisdicional.

 Sendo assim, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide.

Os autores servidores públicos municipais, afirmam que o Município de 

Cuiabá ofendeu direitos já constituídos por legislação Municipal, mediante 

alteração na forma de pagamento de vantagens pessoais adquiridas pelo 

exercício de funções públicas ou pelo tempo de serviço prestado ao ente 

federativo, cujo fundamento implicou em redução salarial.

 Sustenta que o ingresso nos quadros de servidores do Município se deu 

sob a égide da Lei Municipal nº 1.259-A, de 02/03/1972, que permitia o 

cálculo dos adicionais – entenda-se adicional por temo de serviço e sexta 

parte àqueles que preencheram os requisitos até a respectiva extinção –, 

sobre a remuneração, mas que com o advento da Lei Orgânica Municipal 

seus vencimentos foram substancialmente alterados, importando nítida 

redução dos valores haja vista a mudança na forma de pagamento dos 

adicionais que passaram a ser somente sobre o vencimento base.

Nesse sentido reclama que, o artigo a67 da Lei nº 1.259-A/72, dispunha 

que “o adicional de tempo de serviço, conferido ao funcionário público 

municipal, será sempre proporcional aos vencimentos e acompanhar-lhes 

–á as oscilações”.

 No entanto, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, os 

órgãos públicos tiveram que se adequar à nova Carta Magna, nesse 

particular, o Município de Cuiabá promulgou sua nova Lei Orgânica no ano 

de 1990 que, em respeito à hierarquia das normas revogou a regra do 

adicional por tempo de serviço e em seu artigo 58 assim disciplinou:

“Art. 58. Aplicam-se aos servidores públicos municipais as seguintes 

disposições:

I – Adicional por tempo de serviço na base de dois por cento do 

vencimento base, por ano de efetivo exercício, o qual será 

automaticamente incorporado ao salário do servidor;

A nova Lei Orgânica do Município foi promulgada para adequar à 

Constituição da Republica de 1988, que vedou o repique, nos termos do 

art. 37, XIV, ao dispor que, “os acréscimos pecuniários percebidos por 

servidor público não serão computados nem acumulados para fins de 
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acréscimos ulteriores”.

Nesse sentido manifestou-se o egrégio Superior Tribunal de Justiça, 

conforme se infere:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. 

CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ADICIONAL POR 

TEMPO DE SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA RESTRITA AO 

VENCIMENTO BÁSICO - IMPOSSIBILIDADE DE SUPERPOSIÇÃO - 

INEXISTÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECLAMADO. ACÓRDÃO 

RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. A Constituição da República proíbe a concessão de vantagens em 

repique, gerando o chamado "efeito cascata", não sendo outro o sentido 

da jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte Superior. 2. A 

redução de remuneração e proventos em adequação à nova ordem 

constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988 encontra 

expressa previsão no artigo 17 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, inexistindo direito líquido e certo à forma de cálculo da 

vantagem. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o 

adicional de tempo de serviço incide exclusivamente sobre o vencimento 

básico do cargo efetivo do servidor, não alcançando as demais 

vantagens, inclusive aquelas decorrentes do exercício de cargo 

comissionado. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 

702.292/CE, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 

03/6/2008, DJe 01/9/2008) (destaquei)

Ademais, o artigo 17 do Ato das Disposições Constitucionais transitórias 

trouxe, de forma expressa, ser inadmissível a invocação do direito 

adquirido em casos como o da espécie.

 Dessa forma, a pretensão dos autores quanto ao adicional de tempo de 

serviço é totalmente impertinente, tendo em vista o entendimento da Corte 

Superior e disposições legais.

 Além do mais, digno de nota que a maioria dos autores, quando da 

promulgação da Nova Lei Orgânica do Município, sequer haviam adquirido 

o direito ao adicional de tempo de serviço que exigia para contemplação da 

vantagem o prazo de cinco anos de serviço público, portanto detinham 

apenas mera expectativa de direito, os quais nomeamos:

 - Ana Luiza Campos da Silva, Benedita P. da Silva, Eliane Rosa 

Albuquerque, Erondina Silva Martins, Francisca Amélia Marques, 

Hildebrando da Silva Daltro Junior, Lucilane Pereira Simeone, Luiz Torquato 

da Silva, Mariluce da Silva Senra, Paulo Bartolomeu Alves da Silva, Sônia 

Maria Atílio Coelho, Silvina Maria dos Anjos e Tonia Figueiredo Soares.

 De forma que, somente começaram a ter direito à percepção do adicional, 

em razão da nova regra instituída na Nova Lei Orgânica que instituiu o 

adicional anual de 2% sobre o vencimento base.

 Assim, não implementado os requisitos necessários para terem 

incorporada a vantagem contida na regra do art. 167 da Lei Municipal nº 

1.259-A/72, quando da superveniência da nova regra contida no art. 58 da 

Lei Orgânica do Município, implica no desconhecimento do direito 

pretendido.

 Da mesma forma, resta patente que nem todos os servidores têm direito a 

sexta parte, nunca tendo recebido, já que quando da extinção desse 

adicional do ordenamento jurídico municipal não tinham adquirido o direito 

aperceber a vantagem pleiteada, isto é, não havia completado 25 anos de 

serviço público, requisito exigido para percepção desse adicional.

 Quando da publicação do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de 

Cuiabá, Lei Complementar Municipal nº 93/2003, em seu art. 192, que 

extinguiu todas as vantagens, indenizações, ou espécies remuneratórias 

advindas do Poder Público Municipal, inclusive a sexta parte, confira-se os 

dispositivos pertinentes:

 Art. 191. Os direitos efetivamente adquiridos pelo servidor passam a 

denominar-se Complemento Constitucional, aferidas as condições prazos 

e critérios da lei e terão valores calculados e lançados em sua folha de 

pagamento.

 Art. 197. Ficam mantidos os atuais vencimentos, remuneração, vantagens 

e outros direitos pecuniários ao servidor público, pelo prazo de 90 dias, 

devendo referidos direitos serem extintos ao termo desse prazo ou com a 

implantação do subsídio por lei.

Nesse caso é preciso verificar quais dos requerentes que quando da 

extinção pela Lei Complementar 93/2003, já haviam completado 25 anos no 

serviço público municipal, pois esta era a exigência que gerava o direito a 

perceber o adicional da sexta parte, nos exatos termos do art. 167, §1º do 

antigo Estatuto dos Servidores Municipais, que assim dispunha: “O 

funcionário fará jus a sexta parte dos vencimentos ou remuneração ao 

completar (vinte e cinco) anos de serviço público municipal, a qual será 

calculada sobre a remuneração.”

 Consoante o exposto, quando extinta a sexta parte pela Lei Complementar 

nº 93/2003, o servidor que não houvesse completado 25 anos no serviço 

público municipal não teria mais direito adquirido à perceber a vantagem 

pleiteada, ou seja, somente conseguiria preencher o requisito necessário 

o agente público que ingressou nos quadros da municipalidade até 02 de 

outubro de 1978, pois em 02 de outubro de 2003, data em que foram 

extintas todas as vantagens, já teria completado o interstício exigido pela 

lei.

 Da análise da documentação contida nos autos constatamos que os 

servidores Ana Luiza Campos da Silva, Ana Nery de H. Campos, Benedita 

P. da Silva, Cleonice R. Marcondes, Deise de Almeida Pinho, Eliane Rosa F. 

de Albuquerque, Erondina Silva Martins, Evanildes de Arruda Bordalho, 

Francisca A. Marques, Grayce M. Alves Diniz Daltro, Hildebrando da Silva 

Daltro Junior, José Luiz Chimatti Presenti, João Carlos Cristofolli, Lucilane 

Pereira Simone, Luiz Carlos Torquato da Silva, Maria Auxiliadora de 

Oliveira Correa, Paulo Bartolomeu Alves da Silva, Josias Santana da Rosa, 

Maria Auxiliadora de Oliveira Correa, Paulo Bartolomeu Alves da Silva, 

Sonia Maria Atilio Coelho, Silvina Maria dos Anjos e Tonia Figueiredo 

Soares, não havia completado o prazo exigido de 25 anos para fazer jus a 

sexta parte quando até a data de sua extinção pela LC nº 93/2003, de 02 

de outubro de 2003.

Nesse sentido, corrobora nosso entendimento os seguintes julgados do 

egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

 APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESTITUITÓRIA E INDENIZATÓRIA DE 

DIREITOS INDIVIDUAIS ORIUNDOS DE VÍNCULO FUNCIONAL - MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ - CÁLCULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - 

ARTIGO 58 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO - INCIDÊNCIA DE DOIS POR 

CENTO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO - DIREITO ADQUIRIDO 

INEXISTENTE - PAGAMENTO DA SEXTA PARTE - 25 ANOS DE SERVIÇO 

ATÉ 02-10-2003 - NÃO DEMONSTRADA REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O cálculo do adicional por tempo de 

serviço incide sobre o vencimento básico do cargo efetivo ocupado pelo 

servidor, nos termos do artigo 58 da Lei Orgânica do Município de Cuiabá, 

calculado à razão de 2% (dois por cento), não ofendendo direito adquirido, 

desde que seja mantida irredutibilidade do subsídio. Tem direito ao 

recebimento da sexta-parte, somente o servidor que tenha completado 25 

(vinte e cinco) anos de serviço, até 02 de outubro de 2003. O adicional da 

sexta-parte, somente é devido aos servidores públicos que viessem 

completar na vigência da lei que o instituiu, o lapso temporal exigido, 

inexistindo direito adquirido a ser reconhecido, mas sim, mera expectativa 

de direito. (N.U 0007021-35.2009.8.11.0000, Des. Evandro Stábile, Primeira 

Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/7/2009, publicado no 

DJE 30/7/2009) (destaquei)

APELAÇÕES CÍVEIS COM REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO RESTITUITÓRIA 

E INDENIZATÓRIA DE DIREITOS INDIVIDUAIS ORIUNDOS DE VÍNCULO 

FUNCIONAL - PRIMEIRO APELANTE - MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CÁLCULO 

DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - ARTIGO 58 DA LEI ORGÂNICA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - INCIDÊNCIA DE DOIS POR CENTO SOBRE O 

VENCIMENTO BÁSICO - PAGAMENTO DA SEXTA PARTE - REQUISITO DE 

25 ANOS DE SERVIÇO ATÉ 02-10-2003 - LEI COMPLEMENTAR Nº 048, DE 

30-12-98 - EXCLUSÃO DO ADICIONAL - REDUÇÃO DE VENCIMENTOS - 

IMPOSSIBILIDADE - DIREITO ADQUIRIDO - IRREDUTIBILIDADE DE 

VENCIMENTOS.

 O cálculo do adicional por tempo de serviço incidirá somente sobre o 

vencimento básico do cargo efetivo ocupado pelo servidor, nos termos do 

artigo 58 da Lei Orgânica do Município de Cuiabá, não ofendendo direito 

adquirido, desde que seja mantida a sua irredutibilidade. Faz jus ao 

recebimento da sexta parte, somente o servidor que já tenha completado 

25 (vinte e cinco) anos de serviço, até a data de 02 de outubro de 2003. 

“Não demonstrada à supressão das gratificações de “Eficiência” e 

“Excepcional de Produtividade” nem tampouco decesso na remuneração 

dos que postulavam tal benefício, deve continuar a prevalecer para 

aqueles que já faziam jus a elas.” (RAC nº 69459/2007, Rel. Dr. Marcelo 

Souza de Barros, julgado 28.11.07, 6ª Câmara Cível, TJMT) (N.U 

0079981-23.2008.811. 0000, Des. José Tadeu Cury, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 02/02/2009, Publicado no DJE 09/02/2009)

Destarte, a maioria dos requerentes não haviam completado o requisito 

exigido de 25 anos de serviço público municipal para fazer jus ao adicional 

da sexta parte, antes da extinção da vantagem ocorrida com a 

promulgação da Lei 93/2003, em 02 de outubro de 2003.

A propósito da questão ora em deslinde, o colendo Superior Tribunal já 
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firmou inúmeras decisões, reiterando a inexistência de direito adquirido à 

superposição de vantagem sobre vantagem, conforme se infere em (AgRg 

no REsp 702.292/CE, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, SEXTA TURMA, 

julgado em 03/-06/2008, DJe 01/09/2008); (REsp 248.062/CE, Relator 

Ministro Arnaldo da Fonseca, in DJ 29/10/2001); (EDcIRMS 7.109/SE, 

Relator Ministro Edson Vidigal, in DJ 04/10/99).

Todavia, deve-se considerar que a implementação de tal garantia limita-se 

à promoção dos meios e condições para que todos possam ter acesso ao 

direito em apreço, o que, além de demandar a formulação de políticas 

públicas pelo Estado, requer a disponibilidade de recursos para sua 

concretização, haja vista tratar-se de nítido direito a uma prestação 

positiva.

Da estabilidade financeira.

A argumentação trazida à baila pelos autores aponta a necessidade de 

pagamento de adicionais sobre toda a remuneração, incluindo estabilidade 

financeira, pois afirmam que todos que compõem o polo ativo fazem jus a 

tal vantagem.

 Entretanto, os autores não lograram demonstrar essa condição, pois 

segundo as fichas funcionais e financeiras anexas à petição inicial nem 

todos são dignos de perceber os adicionais sobre a estabilidade 

financeira, pois afirmam que todos que compõem o polo ativo fazem jus a 

tal vantagem.

 Nota-se que as fichas financeiras anexas a petição inicial são 

instrumentos hábeis a demonstrar que nem todos possuem direito a 

perceber estabilidade financeira.

Ressalta-se ainda, a lei que serviu de fundamento para o pedido dos 

autores dispõe ser a estabilidade financeira o direito de recebimento de 

uma vantagem por ter o servidor exercido função de confiança ou cargo 

em comissão por mais de 10 anos, e não por receber a vantagem 

denominada “eficiência” ou “excepcional de produtividade” por um período 

de 10 anos.

Consoante à prova dos autos não consta a comprovação de que Ana 

Luiza Campos da Silva, Ana Nery de H. Campos, Benedita P. da Silva, 

Cleonice R. Marcondes, Deise de Almeida Pinho, Erondina Silva Martins, 

Evanildes de Arruda Bordalho, Francisca A. Marques, Grayce M. Alves 

Diniz Daltro, Josias Santana da Rosa, Maria Auxiliadora de Oliveira Correa, 

Paulo Bartolomeu Alves da Silva, Sonia Maria Atílio Coelho, Salvina Maria 

dos Anjos e Tonia Figueiredo Soares, não fizeram prova de que antes do 

advento do subsídio tinham direito a estabilidade financeira por ter 

exercido função de confiança ou cargo em comissão por 10 anos, e com 

a implantação do novo regime jurídico, por vedação constitucional, não 

podem mais perceber esta vantagem, que configura adicional não 

permitido pela constituição.

 De sorte que deve ser reconhecida a improcedência do pedido, pois 

indevida a estabilidade financeira como base de cálculo para outros 

adicionais, não somente porque infringe a regra contida no art. 37, XIV da 

Constituição Federal, mas também porque nem todos os autores fazem jus 

a ela antes da implementação do sistema de subsídio.

 DECIDO

Posto isto, acolho a preliminar de prescrição quinquenal para reconhecer 

eventual direito adquirido e não incorporado ao subsídio do 

servidor/requerente na data de 02/10/2003.

 Com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido posto na presente ação 

para DETERMINAR o cálculo a ser apurado em liquidação de sentença de 

eventual valor adquirido e não incorporado aos autores, respeitada a 

improcedência dos requerentes já nomeados no bojo desta decisão; cuja 

incidência de eventual valor devido incidirá somente, obedecendo a 

prescrição, a partir de 04/02/2005.

Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito em relação ao autor 

Pedro Santana de Barros, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.

 Condeno os Requerentes no pagamento das custas, despesas 

processuais e arbitro honorários advocatícios em 20% sobre o proveito 

econômico a ser suportado na proporção de 50% para cada uma das 

partes

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cuiabá, 17 de março de 2020.

 ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 439568 Nr: 16529-42.2010.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YEDA MARIA VIEIRA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA BERTANI - OAB:7828-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 16529-42.2010.811.0041 (cód. 439568)

ESPÉCIE: MEDIDA CAUTELAR

REQUERENTE: YEDA MARIA VIEIRA NASCIMENTO

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

Trata-se de medida cautelar aforada por Yeda Maria Vieira Nascimento 

contra o Estado de Mato Grosso para exibição de documentos. Liminar 

deferida (f. 84).

 Citado (f. 85/86), o requerido juntos os documentos (f. 90/ 155). MP 

informou a ausência de interesse público a justificar sua intervenção (f. 

157/158). Intimada a manifestar, a autora quedou-se inerte (f. 160 e 

verso).

A juntada de documentos pelo requerido (f. 90/155), comprova a 

satisfação da obrigação posta na presente ação e o exaurimento da 

prestação jurisdicional. O caderno processual instaurado em 2010, está 

há 10 anos sem efetividade e sem nenhum aceno da autora, numa implícita 

demonstração de inexistir interesse no prosseguimento da ação.

Nestas condições, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

o que faço com base no art. 485, inciso III do CPC.

 Sem custas e honorários advocatícios.

 PRIC.

 Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Cuiabá, 17 de março de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 30893 Nr: 6568-34.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO PIRES LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 

LOPES - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 6568-34.1997.811.0041 (cód. 30893)

ESPÉCIE: EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO: SEBASTIÃO PIRES LUZ

Vistos.

Trata-se de infrutífera tentativa de bloqueio de valores via sistema 

Bacenjud conforme extrato (f. 81/82).

Intime-se o exequente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

sintomática extinção, manifestar se há interesse no prosseguimento da 

execução, observada a situação fática processual e o lapso temporal 

materializado entre ajuizamento da ação e dias hodiernos.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Cuiabá, 17 de março de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 31676 Nr: 6256-58.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAGMAR RIBEIRO DE CASTILHO, MARISE DE FÁTIMA 

FALCÃO DIAS, VÂNIA BRITO GUIMARÃES, MAÍSA RIBEIRO DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMARA RODRIGUES 

CORDEIRO TAVARES - OAB:3961/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 
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DE MATO GROSSO - OAB:

 PROCESSO: 6256-58.1997.811.0041 – Código 31676

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTES: DAGMAR RIBEIRO DE CASTILHO, MARISE DE FÁTIMA 

FALCÃO DIAS, VÂNIA BRITO GUIMARÃES E MAÍSA RIBEIRO DE ASSIS E 

OUTROS

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO

 Vistos.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por DAGMAR RIBEIRO 

DE CASTILHO E OUTROS contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

Julgada procedente a ação (f. 39/40) e mantida em sede de apelação (fl. 

82/86) quanto a existência de crédito por correção monetária e juros por 

atraso no pagamento de vencimentos dos exequentes.

 Sobre o crédito exequendo deve ser descontado IRRF conforme julgado 

dos embargos à execução encartado a fl.157.

O cerne dos autos reside na correção dos valores da condenação, no 

entanto, antes de qualquer deliberação nesse sentido, pertinente o pedido 

do executado postulado à fl. 197 para requisitar informações de 

pagamentos.

Assim, por prudência e cautela DETERMINO que se OFICIE o Departamento 

de Pagamento Pessoal do e. TJMT para, no prazo de até 15 (quinze) dias, 

informar a existência de pagamentos sobre a rubrica “por correção 

monetária e juros por atraso no pagamento de vencimentos dos 

exequentes”, mediante o envio da comprovação necessária.

Se decorrido o prazo sem manifestação do DPP, renove-se o expediente 

com prazo resposta em até 48 (quarenta e oito) horas.

Materializada as informações nos autos, intimem-se as partes para, 

querendo, manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias referente a 

informação colacionada e cálculos apresentados à fl. 183/194, pena de 

anuência e concordância tácita.

Superadas as fases precedentes, conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de março de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 57971 Nr: 6287-78.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDILENE VIRGÍNIA DE MORAES, RONALDO ALVES 

SANTANA, JOANA D'ARC R. MORAES, ELIAS GOMES DA SILVA, MARIA 

ROSETE DE LIMA NINO, JOSÉLIA AIRES DE CERQUEIRA, SELMA 

SOLANGE DA SILVA, TANIA SEBASTIANA RODRIGUES, CRISTHIAN 

LAURA SPINOLA FARIA, ROSANGELA SOARES DOS SANTOS SIQUEIRA, 

MADALENA DE MORAES SAVASSA, SONIA MARIA DIAS AMARAL, 

ROSANGELA MOHR, EMERSON BOTELHO DE CAMPOS, SÔNIA 

APARECIDA DE RESENDE, ATILMA VALÉRIA DE CAMPOS MEZZOMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ARRUDA DOS SANTOS - 

OAB:14.249, RENATO GOMES NERY - OAB:2051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:PROCURADOR, MARILCI M. F. DE SOUZA COSTA E SILVA - 

PROC. ESTAD - OAB:4646

 PROCESSO: 6287-78.1997.811.0041 – Código 5791

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTE: VALDILENE VIRGINIA DE MORAES E OUTROS

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO

 Vistos.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por VALDILENE 

VIRGINIA DE MORAES e OUTROS contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

Após decisão homologatória, houve a interposição de agravo de 

instrumento nº 1012301-86.2017.8.11.0000 pelo executado, por meio do 

qual foi atribuído efeito suspensivo a decisão.

Nessas condições, aguarde-se na secretaria o julgamento do mencionado 

recurso.

Às providências.

Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de março de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1447014 Nr: 95-26.2020.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO FAUSTINO SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870-O/MT, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA individual distribuída a este 

juízo por dependência ao processo n° 564826.1998.811.0041 - Código 

31287.

 A suposta prevenção indicada no presente processo viola o princípio da 

distribuição, porquanto, a execução/cumprimento individual de sentença 

coletiva condenatória genérica deve ser feita por livre distribuição, em 

atendimento à prevalência do interesse público na administração da 

Justiça, a justificar a quebra do princípio da vinculação, por ser medida 

mais consentânea ao princípio da celeridade processual para fins de 

cumprimento do título executivo judicial e não obstrução do fluxo 

processual do juízo sentenciante da ação coletiva.

 É certo que só existe prevenção do juízo da ação condenatória quando 

se tratar de execução coletiva, o que não é o caso dos autos, 

afastando-se nessa hipótese, por conseguinte, a incidência do disposto 

no art. 516, II, do CPC.

As ações coletivas são reguladas pelas disposições constantes na Lei n.º 

7.347/85 - Lei da Ação Civil Pública, conforme previsão em seu artigo 1º. 

Contudo, não estando inserta, no referido diploma, qualquer disposição 

específica referente à execução das sentenças coletivas em direitos 

individuais homogêneos, tem incidência a regra do seu art. 21, que 

determina a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, estabelece o art. 98, § 2° do CDC (Capítulo das ações 

coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos), diploma 

legal aplicável no âmbito do microssistema das tutelas coletivas que 

prevalece em relação as regras gerais do CPC (art. 90 CDC c/c art. 21 

ACP), que o juízo da ação condenatória só detém competência quando se 

tratar de execução coletiva.

“Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções.

§ 2° É competente para a execução o juízo:

I - da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de 

execução individual;

II - da ação condenatória, quando coletiva a execução. ”

É firme a orientação do STJ de que a execução individual genérica de 

sentença condenatória proferida em julgamento de Ação Coletiva não gera 

a prevenção do Juízo, devendo o respectivo recurso submeter-se à livre 

distribuição (REsp 1811234/RJ de 11/06/2019). A propósito:

“DESPACHO: Foi a mim distribuído o primeiro recurso sobre a execução de 

sentença proferida em ação coletiva que beneficiou servidores do Estado 

do Mato Grosso do Sul, ocasionando a distribuição, por prevenção, de 

centenas de feitos. Em outros, fui instado por ministros da Primeira Seção, 

então relatores dos processos, acerca do tema, após o que foram para 

mim redistribuídos.

Ocorre que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que 

a execução individual genérica de sentença condenatória proferida em 

julgamento de ação coletiva não gera a prevenção do Juízo, devendo o 

respectivo recurso submeter-se à livre distribuição. Vejam-se: REsp 

1474851/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 04/11/2016; 

AgRg no REsp 1432236/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, 

DJe 23/05/2014.

 Assim sendo, CHAMO O FEITO À ORDEM para determinar o retorno dos 

autos à Secretaria Judiciária para que o presente recurso seja distribuído 

aleatoriamente entre os Ministros das Turmas que integram a Primeira 

Seção. Brasília, 12 de fevereiro de 2019. Agravo Em Recurso Especial Nº 

1.421.763 - Ms (2018/0344568-6). Rel. Min. Gurgel De Faria”

Colhe-se o mesmo entendimento nas jurisprudências do e. TJMT e 

tribunais pátrios, seja em demandas consumeristas, trabalhistas, tanto nas 
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esferas estadual quanto federal. Confira-se:

“SÚMULA Nº 001/TJMT: A execução de sentença proferida em Ação Civil 

Coletiva, com efeito “erga omnes”, obedecerá a livre distribuição”.

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETENCIA. JUÍZOS 

FAZENDÁRIOS. SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA. EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL. PREVENÇÃO. JUÍZO PROLATOR DA CONDENAÇÃO. LIVRE 

DISTRIBUIÇÃO. 1. Conflito de competência firmado entre juízos 

fazendários para processamento da execução de sentença coletiva 

proferida no bojo de ação popular que determinou a devolução de valores 

recebidos indevidamente por agentes e servidores públicos da Câmara 

Legislativa do Distrito Federal; 2. A execução individual de decisão 

proferida em ação coletiva se submete à livre distribuição, não havendo 

prevenção do juízo prolator da sentença genérica; 3. Conflito conhecido. 

Declarado competente o Juízo susci tante.  (TJ-DF – 

0705715-49.2019.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro, J. 17/6/2019, 1ª Câmara 

Cível) ”.

 “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE 

SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. (...) 3. No caso concreto, a 

ação coletiva (mandado de segurança nº 2002.72.00.007253-1) tramitou 

perante a 2ª Vara Federal de Florianópolis/SC e a execução individual foi 

ajuizada na Subseção Judiciária de Florianópolis/SC, ou seja, local em que 

tramitou a ação coletiva que deu origem ao título judicial exequendo, tendo 

sido distribuída por sorteio eletrônico (livre distribuição) para o Juízo 

Substituto da 3ª Vara Federal de Florianópolis/SC. Logo, tendo o 

exequente optado pelo Juízo do foro onde tramitou a ação coletiva e tendo 

sido a execução livremente distribuída para o Juízo Substituto da 3ª Vara 

Federal de Florianópolis/SC, é desse Juízo a competência para processar 

e julgar a execução. (Conflito De Competência (Seção) Nº 5024593- 

97.2016.4.04.0000/SC, TRF4, Rel. Candido Alfredo Silva Leal Junior, J. 

21/07/2016) ”.

Não obstante a inexistência de prevenção do juízo, há que se observar, 

ainda, que o valor atribuído à causa abaixo de 60 salários mínimos atrai a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE 

SENTENÇA COLETIVA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA 

SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DA VARA COMUM. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA 

PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. (Conflito Competência Nº 

70078073509, 4ª Câmara Cível, TJRS, Rel. Alexandre Mussoi Moreira, J. 

15-06-2018)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE 

JULGOU A AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA - NATUREZA INDIVIDUAL DA 

DEMANDA - QUALIDADE DAS PARTES - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 

60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊCIA ABSOLUTA DO JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

- O julgamento da ação coletiva não induz prevenção para o 

processamento das liquidações e execuções movidas individualmente 

pelos beneficiários da sentença coletiva, as quais ficam sujeitas a livre 

distribuição.

- Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em caráter 

absoluto, processar e julgar execução individual de sentença coletiva cujo 

valor da causa não ultrapassa 60 salários mínimos, promovida por pessoa 

natural em face de ente público estadual ou municipal, nos termos da Lei n. 

12.153/2009. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.18.115457-6/002, Rel. 

Des. Maurício Soares, 3ª Câmara Cível, j. 11/04/2019)

Ante o exposto, em atenção ao valor atribuído à causa, qualidade das 

partes, as restrições previstas no §1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

matéria e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária.

Às providências.

Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Cuiabá, 12 de março de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1447016 Nr: 96-11.2020.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI PILLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870-O/MT, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA individual distribuída a este 

juízo por dependência ao processo n° 564826.1998.811.0041 - Código 

31287.

 A suposta prevenção indicada no presente processo viola o princípio da 

distribuição, porquanto, a execução/cumprimento individual de sentença 

coletiva condenatória genérica deve ser feita por livre distribuição, em 

atendimento à prevalência do interesse público na administração da 

Justiça, a justificar a quebra do princípio da vinculação, por ser medida 

mais consentânea ao princípio da celeridade processual para fins de 

cumprimento do título executivo judicial e não obstrução do fluxo 

processual do juízo sentenciante da ação coletiva.

 É certo que só existe prevenção do juízo da ação condenatória quando 

se tratar de execução coletiva, o que não é o caso dos autos, 

afastando-se nessa hipótese, por conseguinte, a incidência do disposto 

no art. 516, II, do CPC.

As ações coletivas são reguladas pelas disposições constantes na Lei n.º 

7.347/85 - Lei da Ação Civil Pública, conforme previsão em seu artigo 1º. 

Contudo, não estando inserta, no referido diploma, qualquer disposição 

específica referente à execução das sentenças coletivas em direitos 

individuais homogêneos, tem incidência a regra do seu art. 21, que 

determina a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, estabelece o art. 98, § 2° do CDC (Capítulo das ações 

coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos), diploma 

legal aplicável no âmbito do microssistema das tutelas coletivas que 

prevalece em relação as regras gerais do CPC (art. 90 CDC c/c art. 21 

ACP), que o juízo da ação condenatória só detém competência quando se 

tratar de execução coletiva.

“Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções.

§ 2° É competente para a execução o juízo:

I - da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de 

execução individual;

II - da ação condenatória, quando coletiva a execução. ”

É firme a orientação do STJ de que a execução individual genérica de 

sentença condenatória proferida em julgamento de Ação Coletiva não gera 

a prevenção do Juízo, devendo o respectivo recurso submeter-se à livre 

distribuição (REsp 1811234/RJ de 11/06/2019). A propósito:

“DESPACHO: Foi a mim distribuído o primeiro recurso sobre a execução de 

sentença proferida em ação coletiva que beneficiou servidores do Estado 

do Mato Grosso do Sul, ocasionando a distribuição, por prevenção, de 

centenas de feitos. Em outros, fui instado por ministros da Primeira Seção, 

então relatores dos processos, acerca do tema, após o que foram para 

mim redistribuídos.

Ocorre que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que 

a execução individual genérica de sentença condenatória proferida em 

julgamento de ação coletiva não gera a prevenção do Juízo, devendo o 

respectivo recurso submeter-se à livre distribuição. Vejam-se: REsp 

1474851/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 04/11/2016; 

AgRg no REsp 1432236/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, 

DJe 23/05/2014.

 Assim sendo, CHAMO O FEITO À ORDEM para determinar o retorno dos 

autos à Secretaria Judiciária para que o presente recurso seja distribuído 

aleatoriamente entre os Ministros das Turmas que integram a Primeira 

Seção. Brasília, 12 de fevereiro de 2019. Agravo Em Recurso Especial Nº 

1.421.763 - Ms (2018/0344568-6). Rel. Min. Gurgel De Faria”

Colhe-se o mesmo entendimento nas jurisprudências do e. TJMT e 

tribunais pátrios, seja em demandas consumeristas, trabalhistas, tanto nas 

esferas estadual quanto federal. Confira-se:

“SÚMULA Nº 001/TJMT: A execução de sentença proferida em Ação Civil 

Coletiva, com efeito “erga omnes”, obedecerá a livre distribuição”.

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETENCIA. JUÍZOS 

FAZENDÁRIOS. SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA. EXECUÇÃO 
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INDIVIDUAL. PREVENÇÃO. JUÍZO PROLATOR DA CONDENAÇÃO. LIVRE 

DISTRIBUIÇÃO. 1. Conflito de competência firmado entre juízos 

fazendários para processamento da execução de sentença coletiva 

proferida no bojo de ação popular que determinou a devolução de valores 

recebidos indevidamente por agentes e servidores públicos da Câmara 

Legislativa do Distrito Federal; 2. A execução individual de decisão 

proferida em ação coletiva se submete à livre distribuição, não havendo 

prevenção do juízo prolator da sentença genérica; 3. Conflito conhecido. 

Declarado competente o Juízo susci tante.  (TJ-DF – 

0705715-49.2019.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro, J. 17/6/2019, 1ª Câmara 

Cível) ”.

 “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE 

SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. (...) 3. No caso concreto, a 

ação coletiva (mandado de segurança nº 2002.72.00.007253-1) tramitou 

perante a 2ª Vara Federal de Florianópolis/SC e a execução individual foi 

ajuizada na Subseção Judiciária de Florianópolis/SC, ou seja, local em que 

tramitou a ação coletiva que deu origem ao título judicial exequendo, tendo 

sido distribuída por sorteio eletrônico (livre distribuição) para o Juízo 

Substituto da 3ª Vara Federal de Florianópolis/SC. Logo, tendo o 

exequente optado pelo Juízo do foro onde tramitou a ação coletiva e tendo 

sido a execução livremente distribuída para o Juízo Substituto da 3ª Vara 

Federal de Florianópolis/SC, é desse Juízo a competência para processar 

e julgar a execução. (Conflito De Competência (Seção) Nº 5024593- 

97.2016.4.04.0000/SC, TRF4, Rel. Candido Alfredo Silva Leal Junior, J. 

21/07/2016) ”.

Não obstante a inexistência de prevenção do juízo, há que se observar, 

ainda, que o valor atribuído à causa abaixo de 60 salários mínimos atrai a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE 

SENTENÇA COLETIVA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA 

SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DA VARA COMUM. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA 

PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. (Conflito Competência Nº 

70078073509, 4ª Câmara Cível, TJRS, Rel. Alexandre Mussoi Moreira, J. 

15-06-2018)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE 

JULGOU A AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA - NATUREZA INDIVIDUAL DA 

DEMANDA - QUALIDADE DAS PARTES - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 

60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊCIA ABSOLUTA DO JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

- O julgamento da ação coletiva não induz prevenção para o 

processamento das liquidações e execuções movidas individualmente 

pelos beneficiários da sentença coletiva, as quais ficam sujeitas a livre 

distribuição.

- Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em caráter 

absoluto, processar e julgar execução individual de sentença coletiva cujo 

valor da causa não ultrapassa 60 salários mínimos, promovida por pessoa 

natural em face de ente público estadual ou municipal, nos termos da Lei n. 

12.153/2009. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.18.115457-6/002, Rel. 

Des. Maurício Soares, 3ª Câmara Cível, j. 11/04/2019)

Ante o exposto, em atenção ao valor atribuído à causa, qualidade das 

partes, as restrições previstas no §1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

matéria e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária.

Às providências.

Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Cuiabá, 12 de março de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1447017 Nr: 97-93.2020.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLINA PAULA DE SOUSA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870-O/MT, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, 

MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458/MT, SAULO NIEDERLE PEREIRA - 

OAB:26.796/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA individual distribuída a este 

juízo por dependência ao processo n° 564826.1998.811.0041 - Código 

31287.

 A suposta prevenção indicada no presente processo viola o princípio da 

distribuição, porquanto, a execução/cumprimento individual de sentença 

coletiva condenatória genérica deve ser feita por livre distribuição, em 

atendimento à prevalência do interesse público na administração da 

Justiça, a justificar a quebra do princípio da vinculação, por ser medida 

mais consentânea ao princípio da celeridade processual para fins de 

cumprimento do título executivo judicial e não obstrução do fluxo 

processual do juízo sentenciante da ação coletiva.

 É certo que só existe prevenção do juízo da ação condenatória quando 

se tratar de execução coletiva, o que não é o caso dos autos, 

afastando-se nessa hipótese, por conseguinte, a incidência do disposto 

no art. 516, II, do CPC.

As ações coletivas são reguladas pelas disposições constantes na Lei n.º 

7.347/85 - Lei da Ação Civil Pública, conforme previsão em seu artigo 1º. 

Contudo, não estando inserta, no referido diploma, qualquer disposição 

específica referente à execução das sentenças coletivas em direitos 

individuais homogêneos, tem incidência a regra do seu art. 21, que 

determina a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, estabelece o art. 98, § 2° do CDC (Capítulo das ações 

coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos), diploma 

legal aplicável no âmbito do microssistema das tutelas coletivas que 

prevalece em relação as regras gerais do CPC (art. 90 CDC c/c art. 21 

ACP), que o juízo da ação condenatória só detém competência quando se 

tratar de execução coletiva.

“Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções.

§ 2° É competente para a execução o juízo:

I - da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de 

execução individual;

II - da ação condenatória, quando coletiva a execução. ”

É firme a orientação do STJ de que a execução individual genérica de 

sentença condenatória proferida em julgamento de Ação Coletiva não gera 

a prevenção do Juízo, devendo o respectivo recurso submeter-se à livre 

distribuição (REsp 1811234/RJ de 11/06/2019). A propósito:

“DESPACHO: Foi a mim distribuído o primeiro recurso sobre a execução de 

sentença proferida em ação coletiva que beneficiou servidores do Estado 

do Mato Grosso do Sul, ocasionando a distribuição, por prevenção, de 

centenas de feitos. Em outros, fui instado por ministros da Primeira Seção, 

então relatores dos processos, acerca do tema, após o que foram para 

mim redistribuídos.

Ocorre que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que 

a execução individual genérica de sentença condenatória proferida em 

julgamento de ação coletiva não gera a prevenção do Juízo, devendo o 

respectivo recurso submeter-se à livre distribuição. Vejam-se: REsp 

1474851/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 04/11/2016; 

AgRg no REsp 1432236/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, 

DJe 23/05/2014.

 Assim sendo, CHAMO O FEITO À ORDEM para determinar o retorno dos 

autos à Secretaria Judiciária para que o presente recurso seja distribuído 

aleatoriamente entre os Ministros das Turmas que integram a Primeira 

Seção. Brasília, 12 de fevereiro de 2019. Agravo Em Recurso Especial Nº 

1.421.763 - Ms (2018/0344568-6). Rel. Min. Gurgel De Faria”

Colhe-se o mesmo entendimento nas jurisprudências do e. TJMT e 

tribunais pátrios, seja em demandas consumeristas, trabalhistas, tanto nas 

esferas estadual quanto federal. Confira-se:

“SÚMULA Nº 001/TJMT: A execução de sentença proferida em Ação Civil 

Coletiva, com efeito “erga omnes”, obedecerá a livre distribuição”.

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETENCIA. JUÍZOS 

FAZENDÁRIOS. SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA. EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL. PREVENÇÃO. JUÍZO PROLATOR DA CONDENAÇÃO. LIVRE 

DISTRIBUIÇÃO. 1. Conflito de competência firmado entre juízos 

fazendários para processamento da execução de sentença coletiva 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070020/3/2020 Página 344 de 569



proferida no bojo de ação popular que determinou a devolução de valores 

recebidos indevidamente por agentes e servidores públicos da Câmara 

Legislativa do Distrito Federal; 2. A execução individual de decisão 

proferida em ação coletiva se submete à livre distribuição, não havendo 

prevenção do juízo prolator da sentença genérica; 3. Conflito conhecido. 

Declarado competente o Juízo susci tante.  (TJ-DF – 

0705715-49.2019.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro, J. 17/6/2019, 1ª Câmara 

Cível) ”.

 “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE 

SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. (...) 3. No caso concreto, a 

ação coletiva (mandado de segurança nº 2002.72.00.007253-1) tramitou 

perante a 2ª Vara Federal de Florianópolis/SC e a execução individual foi 

ajuizada na Subseção Judiciária de Florianópolis/SC, ou seja, local em que 

tramitou a ação coletiva que deu origem ao título judicial exequendo, tendo 

sido distribuída por sorteio eletrônico (livre distribuição) para o Juízo 

Substituto da 3ª Vara Federal de Florianópolis/SC. Logo, tendo o 

exequente optado pelo Juízo do foro onde tramitou a ação coletiva e tendo 

sido a execução livremente distribuída para o Juízo Substituto da 3ª Vara 

Federal de Florianópolis/SC, é desse Juízo a competência para processar 

e julgar a execução. (Conflito De Competência (Seção) Nº 5024593- 

97.2016.4.04.0000/SC, TRF4, Rel. Candido Alfredo Silva Leal Junior, J. 

21/07/2016) ”.

Não obstante a inexistência de prevenção do juízo, há que se observar, 

ainda, que o valor atribuído à causa abaixo de 60 salários mínimos atrai a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE 

SENTENÇA COLETIVA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA 

SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DA VARA COMUM. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA 

PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. (Conflito Competência Nº 

70078073509, 4ª Câmara Cível, TJRS, Rel. Alexandre Mussoi Moreira, J. 

15-06-2018)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE 

JULGOU A AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA - NATUREZA INDIVIDUAL DA 

DEMANDA - QUALIDADE DAS PARTES - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 

60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊCIA ABSOLUTA DO JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

- O julgamento da ação coletiva não induz prevenção para o 

processamento das liquidações e execuções movidas individualmente 

pelos beneficiários da sentença coletiva, as quais ficam sujeitas a livre 

distribuição.

- Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em caráter 

absoluto, processar e julgar execução individual de sentença coletiva cujo 

valor da causa não ultrapassa 60 salários mínimos, promovida por pessoa 

natural em face de ente público estadual ou municipal, nos termos da Lei n. 

12.153/2009. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.18.115457-6/002, Rel. 

Des. Maurício Soares, 3ª Câmara Cível, j. 11/04/2019)

Ante o exposto, em atenção ao valor atribuído à causa, qualidade das 

partes, as restrições previstas no §1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

matéria e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária.

Às providências.

Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Cuiabá, 12 de março de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1447018 Nr: 98-78.2020.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERO APARECIDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870-O/MT, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA individual distribuída a este 

juízo por dependência ao processo n° 564826.1998.811.0041 - Código 

31287.

 A suposta prevenção indicada no presente processo viola o princípio da 

distribuição, porquanto, a execução/cumprimento individual de sentença 

coletiva condenatória genérica deve ser feita por livre distribuição, em 

atendimento à prevalência do interesse público na administração da 

Justiça, a justificar a quebra do princípio da vinculação, por ser medida 

mais consentânea ao princípio da celeridade processual para fins de 

cumprimento do título executivo judicial e não obstrução do fluxo 

processual do juízo sentenciante da ação coletiva.

 É certo que só existe prevenção do juízo da ação condenatória quando 

se tratar de execução coletiva, o que não é o caso dos autos, 

afastando-se nessa hipótese, por conseguinte, a incidência do disposto 

no art. 516, II, do CPC.

As ações coletivas são reguladas pelas disposições constantes na Lei n.º 

7.347/85 - Lei da Ação Civil Pública, conforme previsão em seu artigo 1º. 

Contudo, não estando inserta, no referido diploma, qualquer disposição 

específica referente à execução das sentenças coletivas em direitos 

individuais homogêneos, tem incidência a regra do seu art. 21, que 

determina a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, estabelece o art. 98, § 2° do CDC (Capítulo das ações 

coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos), diploma 

legal aplicável no âmbito do microssistema das tutelas coletivas que 

prevalece em relação as regras gerais do CPC (art. 90 CDC c/c art. 21 

ACP), que o juízo da ação condenatória só detém competência quando se 

tratar de execução coletiva.

“Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções.

§ 2° É competente para a execução o juízo:

I - da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de 

execução individual;

II - da ação condenatória, quando coletiva a execução. ”

É firme a orientação do STJ de que a execução individual genérica de 

sentença condenatória proferida em julgamento de Ação Coletiva não gera 

a prevenção do Juízo, devendo o respectivo recurso submeter-se à livre 

distribuição (REsp 1811234/RJ de 11/06/2019). A propósito:

“DESPACHO: Foi a mim distribuído o primeiro recurso sobre a execução de 

sentença proferida em ação coletiva que beneficiou servidores do Estado 

do Mato Grosso do Sul, ocasionando a distribuição, por prevenção, de 

centenas de feitos. Em outros, fui instado por ministros da Primeira Seção, 

então relatores dos processos, acerca do tema, após o que foram para 

mim redistribuídos.

Ocorre que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que 

a execução individual genérica de sentença condenatória proferida em 

julgamento de ação coletiva não gera a prevenção do Juízo, devendo o 

respectivo recurso submeter-se à livre distribuição. Vejam-se: REsp 

1474851/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 04/11/2016; 

AgRg no REsp 1432236/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, 

DJe 23/05/2014.

 Assim sendo, CHAMO O FEITO À ORDEM para determinar o retorno dos 

autos à Secretaria Judiciária para que o presente recurso seja distribuído 

aleatoriamente entre os Ministros das Turmas que integram a Primeira 

Seção. Brasília, 12 de fevereiro de 2019. Agravo Em Recurso Especial Nº 

1.421.763 - Ms (2018/0344568-6). Rel. Min. Gurgel De Faria”

Colhe-se o mesmo entendimento nas jurisprudências do e. TJMT e 

tribunais pátrios, seja em demandas consumeristas, trabalhistas, tanto nas 

esferas estadual quanto federal. Confira-se:

“SÚMULA Nº 001/TJMT: A execução de sentença proferida em Ação Civil 

Coletiva, com efeito “erga omnes”, obedecerá a livre distribuição”.

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETENCIA. JUÍZOS 

FAZENDÁRIOS. SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA. EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL. PREVENÇÃO. JUÍZO PROLATOR DA CONDENAÇÃO. LIVRE 

DISTRIBUIÇÃO. 1. Conflito de competência firmado entre juízos 

fazendários para processamento da execução de sentença coletiva 

proferida no bojo de ação popular que determinou a devolução de valores 

recebidos indevidamente por agentes e servidores públicos da Câmara 

Legislativa do Distrito Federal; 2. A execução individual de decisão 

proferida em ação coletiva se submete à livre distribuição, não havendo 

prevenção do juízo prolator da sentença genérica; 3. Conflito conhecido. 
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Declarado competente o Juízo susci tante.  (TJ-DF – 

0705715-49.2019.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro, J. 17/6/2019, 1ª Câmara 

Cível) ”.

 “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE 

SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. (...) 3. No caso concreto, a 

ação coletiva (mandado de segurança nº 2002.72.00.007253-1) tramitou 

perante a 2ª Vara Federal de Florianópolis/SC e a execução individual foi 

ajuizada na Subseção Judiciária de Florianópolis/SC, ou seja, local em que 

tramitou a ação coletiva que deu origem ao título judicial exequendo, tendo 

sido distribuída por sorteio eletrônico (livre distribuição) para o Juízo 

Substituto da 3ª Vara Federal de Florianópolis/SC. Logo, tendo o 

exequente optado pelo Juízo do foro onde tramitou a ação coletiva e tendo 

sido a execução livremente distribuída para o Juízo Substituto da 3ª Vara 

Federal de Florianópolis/SC, é desse Juízo a competência para processar 

e julgar a execução. (Conflito De Competência (Seção) Nº 5024593- 

97.2016.4.04.0000/SC, TRF4, Rel. Candido Alfredo Silva Leal Junior, J. 

21/07/2016) ”.

Não obstante a inexistência de prevenção do juízo, há que se observar, 

ainda, que o valor atribuído à causa abaixo de 60 salários mínimos atrai a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE 

SENTENÇA COLETIVA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA 

SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DA VARA COMUM. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA 

PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. (Conflito Competência Nº 

70078073509, 4ª Câmara Cível, TJRS, Rel. Alexandre Mussoi Moreira, J. 

15-06-2018)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE 

JULGOU A AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA - NATUREZA INDIVIDUAL DA 

DEMANDA - QUALIDADE DAS PARTES - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 

60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊCIA ABSOLUTA DO JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

- O julgamento da ação coletiva não induz prevenção para o 

processamento das liquidações e execuções movidas individualmente 

pelos beneficiários da sentença coletiva, as quais ficam sujeitas a livre 

distribuição.

- Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em caráter 

absoluto, processar e julgar execução individual de sentença coletiva cujo 

valor da causa não ultrapassa 60 salários mínimos, promovida por pessoa 

natural em face de ente público estadual ou municipal, nos termos da Lei n. 

12.153/2009. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.18.115457-6/002, Rel. 

Des. Maurício Soares, 3ª Câmara Cível, j. 11/04/2019)

Ante o exposto, em atenção ao valor atribuído à causa, qualidade das 

partes, as restrições previstas no §1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

matéria e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária.

Às providências.

Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Cuiabá, 12 de março de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1450444 Nr: 1152-79.2020.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCELINO ALEXANDRE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA APARECIDA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870-O/MT, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA individual distribuída a este 

juízo por dependência ao processo n° 564826.1998.811.0041 - Código 

31287.

 A suposta prevenção indicada no presente processo viola o princípio da 

distribuição, porquanto, a execução/cumprimento individual de sentença 

coletiva condenatória genérica deve ser feita por livre distribuição, em 

atendimento à prevalência do interesse público na administração da 

Justiça, a justificar a quebra do princípio da vinculação, por ser medida 

mais consentânea ao princípio da celeridade processual para fins de 

cumprimento do título executivo judicial e não obstrução do fluxo 

processual do juízo sentenciante da ação coletiva.

 É certo que só existe prevenção do juízo da ação condenatória quando 

se tratar de execução coletiva, o que não é o caso dos autos, 

afastando-se nessa hipótese, por conseguinte, a incidência do disposto 

no art. 516, II, do CPC.

As ações coletivas são reguladas pelas disposições constantes na Lei n.º 

7.347/85 - Lei da Ação Civil Pública, conforme previsão em seu artigo 1º. 

Contudo, não estando inserta, no referido diploma, qualquer disposição 

específica referente à execução das sentenças coletivas em direitos 

individuais homogêneos, tem incidência a regra do seu art. 21, que 

determina a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, estabelece o art. 98, § 2° do CDC (Capítulo das ações 

coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos), diploma 

legal aplicável no âmbito do microssistema das tutelas coletivas que 

prevalece em relação as regras gerais do CPC (art. 90 CDC c/c art. 21 

ACP), que o juízo da ação condenatória só detém competência quando se 

tratar de execução coletiva.

“Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções.

§ 2° É competente para a execução o juízo:

I - da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de 

execução individual;

II - da ação condenatória, quando coletiva a execução. ”

É firme a orientação do STJ de que a execução individual genérica de 

sentença condenatória proferida em julgamento de Ação Coletiva não gera 

a prevenção do Juízo, devendo o respectivo recurso submeter-se à livre 

distribuição (REsp 1811234/RJ de 11/06/2019). A propósito:

“DESPACHO: Foi a mim distribuído o primeiro recurso sobre a execução de 

sentença proferida em ação coletiva que beneficiou servidores do Estado 

do Mato Grosso do Sul, ocasionando a distribuição, por prevenção, de 

centenas de feitos. Em outros, fui instado por ministros da Primeira Seção, 

então relatores dos processos, acerca do tema, após o que foram para 

mim redistribuídos.

Ocorre que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que 

a execução individual genérica de sentença condenatória proferida em 

julgamento de ação coletiva não gera a prevenção do Juízo, devendo o 

respectivo recurso submeter-se à livre distribuição. Vejam-se: REsp 

1474851/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 04/11/2016; 

AgRg no REsp 1432236/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, 

DJe 23/05/2014.

 Assim sendo, CHAMO O FEITO À ORDEM para determinar o retorno dos 

autos à Secretaria Judiciária para que o presente recurso seja distribuído 

aleatoriamente entre os Ministros das Turmas que integram a Primeira 

Seção. Brasília, 12 de fevereiro de 2019. Agravo Em Recurso Especial Nº 

1.421.763 - Ms (2018/0344568-6). Rel. Min. Gurgel De Faria”

Colhe-se o mesmo entendimento nas jurisprudências do e. TJMT e 

tribunais pátrios, seja em demandas consumeristas, trabalhistas, tanto nas 

esferas estadual quanto federal. Confira-se:

“SÚMULA Nº 001/TJMT: A execução de sentença proferida em Ação Civil 

Coletiva, com efeito “erga omnes”, obedecerá a livre distribuição”.

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETENCIA. JUÍZOS 

FAZENDÁRIOS. SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA. EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL. PREVENÇÃO. JUÍZO PROLATOR DA CONDENAÇÃO. LIVRE 

DISTRIBUIÇÃO. 1. Conflito de competência firmado entre juízos 

fazendários para processamento da execução de sentença coletiva 

proferida no bojo de ação popular que determinou a devolução de valores 

recebidos indevidamente por agentes e servidores públicos da Câmara 

Legislativa do Distrito Federal; 2. A execução individual de decisão 

proferida em ação coletiva se submete à livre distribuição, não havendo 

prevenção do juízo prolator da sentença genérica; 3. Conflito conhecido. 

Declarado competente o Juízo susci tante.  (TJ-DF – 

0705715-49.2019.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro, J. 17/6/2019, 1ª Câmara 

Cível) ”.

 “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE 

SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. (...) 3. No caso concreto, a 
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ação coletiva (mandado de segurança nº 2002.72.00.007253-1) tramitou 

perante a 2ª Vara Federal de Florianópolis/SC e a execução individual foi 

ajuizada na Subseção Judiciária de Florianópolis/SC, ou seja, local em que 

tramitou a ação coletiva que deu origem ao título judicial exequendo, tendo 

sido distribuída por sorteio eletrônico (livre distribuição) para o Juízo 

Substituto da 3ª Vara Federal de Florianópolis/SC. Logo, tendo o 

exequente optado pelo Juízo do foro onde tramitou a ação coletiva e tendo 

sido a execução livremente distribuída para o Juízo Substituto da 3ª Vara 

Federal de Florianópolis/SC, é desse Juízo a competência para processar 

e julgar a execução. (Conflito De Competência (Seção) Nº 5024593- 

97.2016.4.04.0000/SC, TRF4, Rel. Candido Alfredo Silva Leal Junior, J. 

21/07/2016) ”.

Não obstante a inexistência de prevenção do juízo, há que se observar, 

ainda, que o valor atribuído à causa abaixo de 60 salários mínimos atrai a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE 

SENTENÇA COLETIVA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA 

SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DA VARA COMUM. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA 

PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. (Conflito Competência Nº 

70078073509, 4ª Câmara Cível, TJRS, Rel. Alexandre Mussoi Moreira, J. 

15-06-2018)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE 

JULGOU A AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA - NATUREZA INDIVIDUAL DA 

DEMANDA - QUALIDADE DAS PARTES - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 

60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊCIA ABSOLUTA DO JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

- O julgamento da ação coletiva não induz prevenção para o 

processamento das liquidações e execuções movidas individualmente 

pelos beneficiários da sentença coletiva, as quais ficam sujeitas a livre 

distribuição.

- Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em caráter 

absoluto, processar e julgar execução individual de sentença coletiva cujo 

valor da causa não ultrapassa 60 salários mínimos, promovida por pessoa 

natural em face de ente público estadual ou municipal, nos termos da Lei n. 

12.153/2009. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.18.115457-6/002, Rel. 

Des. Maurício Soares, 3ª Câmara Cível, j. 11/04/2019)

Ante o exposto, em atenção ao valor atribuído à causa, qualidade das 

partes, as restrições previstas no §1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

matéria e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária.

Às providências.

Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Cuiabá, 12 de março de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1450445 Nr: 1153-64.2020.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO LOPES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA individual distribuída a este 

juízo por dependência ao processo n° 564826.1998.811.0041 - Código 

31287.

 A suposta prevenção indicada no presente processo viola o princípio da 

distribuição, porquanto, a execução/cumprimento individual de sentença 

coletiva condenatória genérica deve ser feita por livre distribuição, em 

atendimento à prevalência do interesse público na administração da 

Justiça, a justificar a quebra do princípio da vinculação, por ser medida 

mais consentânea ao princípio da celeridade processual para fins de 

cumprimento do título executivo judicial e não obstrução do fluxo 

processual do juízo sentenciante da ação coletiva.

 É certo que só existe prevenção do juízo da ação condenatória quando 

se tratar de execução coletiva, o que não é o caso dos autos, 

afastando-se nessa hipótese, por conseguinte, a incidência do disposto 

no art. 516, II, do CPC.

As ações coletivas são reguladas pelas disposições constantes na Lei n.º 

7.347/85 - Lei da Ação Civil Pública, conforme previsão em seu artigo 1º. 

Contudo, não estando inserta, no referido diploma, qualquer disposição 

específica referente à execução das sentenças coletivas em direitos 

individuais homogêneos, tem incidência a regra do seu art. 21, que 

determina a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, estabelece o art. 98, § 2° do CDC (Capítulo das ações 

coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos), diploma 

legal aplicável no âmbito do microssistema das tutelas coletivas que 

prevalece em relação as regras gerais do CPC (art. 90 CDC c/c art. 21 

ACP), que o juízo da ação condenatória só detém competência quando se 

tratar de execução coletiva.

“Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções.

§ 2° É competente para a execução o juízo:

I - da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de 

execução individual;

II - da ação condenatória, quando coletiva a execução. ”

É firme a orientação do STJ de que a execução individual genérica de 

sentença condenatória proferida em julgamento de Ação Coletiva não gera 

a prevenção do Juízo, devendo o respectivo recurso submeter-se à livre 

distribuição (REsp 1811234/RJ de 11/06/2019). A propósito:

“DESPACHO: Foi a mim distribuído o primeiro recurso sobre a execução de 

sentença proferida em ação coletiva que beneficiou servidores do Estado 

do Mato Grosso do Sul, ocasionando a distribuição, por prevenção, de 

centenas de feitos. Em outros, fui instado por ministros da Primeira Seção, 

então relatores dos processos, acerca do tema, após o que foram para 

mim redistribuídos.

Ocorre que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que 

a execução individual genérica de sentença condenatória proferida em 

julgamento de ação coletiva não gera a prevenção do Juízo, devendo o 

respectivo recurso submeter-se à livre distribuição. Vejam-se: REsp 

1474851/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 04/11/2016; 

AgRg no REsp 1432236/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, 

DJe 23/05/2014.

 Assim sendo, CHAMO O FEITO À ORDEM para determinar o retorno dos 

autos à Secretaria Judiciária para que o presente recurso seja distribuído 

aleatoriamente entre os Ministros das Turmas que integram a Primeira 

Seção. Brasília, 12 de fevereiro de 2019. Agravo Em Recurso Especial Nº 

1.421.763 - Ms (2018/0344568-6). Rel. Min. Gurgel De Faria”

Colhe-se o mesmo entendimento nas jurisprudências do e. TJMT e 

tribunais pátrios, seja em demandas consumeristas, trabalhistas, tanto nas 

esferas estadual quanto federal. Confira-se:

“SÚMULA Nº 001/TJMT: A execução de sentença proferida em Ação Civil 

Coletiva, com efeito “erga omnes”, obedecerá a livre distribuição”.

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETENCIA. JUÍZOS 

FAZENDÁRIOS. SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA. EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL. PREVENÇÃO. JUÍZO PROLATOR DA CONDENAÇÃO. LIVRE 

DISTRIBUIÇÃO. 1. Conflito de competência firmado entre juízos 

fazendários para processamento da execução de sentença coletiva 

proferida no bojo de ação popular que determinou a devolução de valores 

recebidos indevidamente por agentes e servidores públicos da Câmara 

Legislativa do Distrito Federal; 2. A execução individual de decisão 

proferida em ação coletiva se submete à livre distribuição, não havendo 

prevenção do juízo prolator da sentença genérica; 3. Conflito conhecido. 

Declarado competente o Juízo susci tante.  (TJ-DF – 

0705715-49.2019.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro, J. 17/6/2019, 1ª Câmara 

Cível) ”.

 “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE 

SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. (...) 3. No caso concreto, a 

ação coletiva (mandado de segurança nº 2002.72.00.007253-1) tramitou 

perante a 2ª Vara Federal de Florianópolis/SC e a execução individual foi 

ajuizada na Subseção Judiciária de Florianópolis/SC, ou seja, local em que 

tramitou a ação coletiva que deu origem ao título judicial exequendo, tendo 

sido distribuída por sorteio eletrônico (livre distribuição) para o Juízo 
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Substituto da 3ª Vara Federal de Florianópolis/SC. Logo, tendo o 

exequente optado pelo Juízo do foro onde tramitou a ação coletiva e tendo 

sido a execução livremente distribuída para o Juízo Substituto da 3ª Vara 

Federal de Florianópolis/SC, é desse Juízo a competência para processar 

e julgar a execução. (Conflito De Competência (Seção) Nº 5024593- 

97.2016.4.04.0000/SC, TRF4, Rel. Candido Alfredo Silva Leal Junior, J. 

21/07/2016) ”.

Não obstante a inexistência de prevenção do juízo, há que se observar, 

ainda, que o valor atribuído à causa abaixo de 60 salários mínimos atrai a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE 

SENTENÇA COLETIVA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA 

SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DA VARA COMUM. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA 

PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. (Conflito Competência Nº 

70078073509, 4ª Câmara Cível, TJRS, Rel. Alexandre Mussoi Moreira, J. 

15-06-2018)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE 

JULGOU A AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA - NATUREZA INDIVIDUAL DA 

DEMANDA - QUALIDADE DAS PARTES - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 

60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊCIA ABSOLUTA DO JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

- O julgamento da ação coletiva não induz prevenção para o 

processamento das liquidações e execuções movidas individualmente 

pelos beneficiários da sentença coletiva, as quais ficam sujeitas a livre 

distribuição.

- Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em caráter 

absoluto, processar e julgar execução individual de sentença coletiva cujo 

valor da causa não ultrapassa 60 salários mínimos, promovida por pessoa 

natural em face de ente público estadual ou municipal, nos termos da Lei n. 

12.153/2009. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.18.115457-6/002, Rel. 

Des. Maurício Soares, 3ª Câmara Cível, j. 11/04/2019)

Ante o exposto, em atenção ao valor atribuído à causa, qualidade das 

partes, as restrições previstas no §1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

matéria e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária.

Às providências.

Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Cuiabá, 12 de março de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1450447 Nr: 1155-34.2020.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANY MARQUES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870-O/MT, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA individual distribuída a este 

juízo por dependência ao processo n° 564826.1998.811.0041 - Código 

31287.

 A suposta prevenção indicada no presente processo viola o princípio da 

distribuição, porquanto, a execução/cumprimento individual de sentença 

coletiva condenatória genérica deve ser feita por livre distribuição, em 

atendimento à prevalência do interesse público na administração da 

Justiça, a justificar a quebra do princípio da vinculação, por ser medida 

mais consentânea ao princípio da celeridade processual para fins de 

cumprimento do título executivo judicial e não obstrução do fluxo 

processual do juízo sentenciante da ação coletiva.

 É certo que só existe prevenção do juízo da ação condenatória quando 

se tratar de execução coletiva, o que não é o caso dos autos, 

afastando-se nessa hipótese, por conseguinte, a incidência do disposto 

no art. 516, II, do CPC.

As ações coletivas são reguladas pelas disposições constantes na Lei n.º 

7.347/85 - Lei da Ação Civil Pública, conforme previsão em seu artigo 1º. 

Contudo, não estando inserta, no referido diploma, qualquer disposição 

específica referente à execução das sentenças coletivas em direitos 

individuais homogêneos, tem incidência a regra do seu art. 21, que 

determina a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, estabelece o art. 98, § 2° do CDC (Capítulo das ações 

coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos), diploma 

legal aplicável no âmbito do microssistema das tutelas coletivas que 

prevalece em relação as regras gerais do CPC (art. 90 CDC c/c art. 21 

ACP), que o juízo da ação condenatória só detém competência quando se 

tratar de execução coletiva.

“Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções.

§ 2° É competente para a execução o juízo:

I - da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de 

execução individual;

II - da ação condenatória, quando coletiva a execução. ”

É firme a orientação do STJ de que a execução individual genérica de 

sentença condenatória proferida em julgamento de Ação Coletiva não gera 

a prevenção do Juízo, devendo o respectivo recurso submeter-se à livre 

distribuição (REsp 1811234/RJ de 11/06/2019). A propósito:

“DESPACHO: Foi a mim distribuído o primeiro recurso sobre a execução de 

sentença proferida em ação coletiva que beneficiou servidores do Estado 

do Mato Grosso do Sul, ocasionando a distribuição, por prevenção, de 

centenas de feitos. Em outros, fui instado por ministros da Primeira Seção, 

então relatores dos processos, acerca do tema, após o que foram para 

mim redistribuídos.

Ocorre que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que 

a execução individual genérica de sentença condenatória proferida em 

julgamento de ação coletiva não gera a prevenção do Juízo, devendo o 

respectivo recurso submeter-se à livre distribuição. Vejam-se: REsp 

1474851/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 04/11/2016; 

AgRg no REsp 1432236/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, 

DJe 23/05/2014.

 Assim sendo, CHAMO O FEITO À ORDEM para determinar o retorno dos 

autos à Secretaria Judiciária para que o presente recurso seja distribuído 

aleatoriamente entre os Ministros das Turmas que integram a Primeira 

Seção. Brasília, 12 de fevereiro de 2019. Agravo Em Recurso Especial Nº 

1.421.763 - Ms (2018/0344568-6). Rel. Min. Gurgel De Faria”

Colhe-se o mesmo entendimento nas jurisprudências do e. TJMT e 

tribunais pátrios, seja em demandas consumeristas, trabalhistas, tanto nas 

esferas estadual quanto federal. Confira-se:

“SÚMULA Nº 001/TJMT: A execução de sentença proferida em Ação Civil 

Coletiva, com efeito “erga omnes”, obedecerá a livre distribuição”.

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETENCIA. JUÍZOS 

FAZENDÁRIOS. SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA. EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL. PREVENÇÃO. JUÍZO PROLATOR DA CONDENAÇÃO. LIVRE 

DISTRIBUIÇÃO. 1. Conflito de competência firmado entre juízos 

fazendários para processamento da execução de sentença coletiva 

proferida no bojo de ação popular que determinou a devolução de valores 

recebidos indevidamente por agentes e servidores públicos da Câmara 

Legislativa do Distrito Federal; 2. A execução individual de decisão 

proferida em ação coletiva se submete à livre distribuição, não havendo 

prevenção do juízo prolator da sentença genérica; 3. Conflito conhecido. 

Declarado competente o Juízo susci tante.  (TJ-DF – 

0705715-49.2019.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro, J. 17/6/2019, 1ª Câmara 

Cível) ”.

 “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE 

SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. (...) 3. No caso concreto, a 

ação coletiva (mandado de segurança nº 2002.72.00.007253-1) tramitou 

perante a 2ª Vara Federal de Florianópolis/SC e a execução individual foi 

ajuizada na Subseção Judiciária de Florianópolis/SC, ou seja, local em que 

tramitou a ação coletiva que deu origem ao título judicial exequendo, tendo 

sido distribuída por sorteio eletrônico (livre distribuição) para o Juízo 

Substituto da 3ª Vara Federal de Florianópolis/SC. Logo, tendo o 

exequente optado pelo Juízo do foro onde tramitou a ação coletiva e tendo 

sido a execução livremente distribuída para o Juízo Substituto da 3ª Vara 

Federal de Florianópolis/SC, é desse Juízo a competência para processar 

e julgar a execução. (Conflito De Competência (Seção) Nº 5024593- 
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97.2016.4.04.0000/SC, TRF4, Rel. Candido Alfredo Silva Leal Junior, J. 

21/07/2016) ”.

Não obstante a inexistência de prevenção do juízo, há que se observar, 

ainda, que o valor atribuído à causa abaixo de 60 salários mínimos atrai a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE 

SENTENÇA COLETIVA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA 

SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DA VARA COMUM. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA 

PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. (Conflito Competência Nº 

70078073509, 4ª Câmara Cível, TJRS, Rel. Alexandre Mussoi Moreira, J. 

15-06-2018)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE 

JULGOU A AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA - NATUREZA INDIVIDUAL DA 

DEMANDA - QUALIDADE DAS PARTES - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 

60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊCIA ABSOLUTA DO JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

- O julgamento da ação coletiva não induz prevenção para o 

processamento das liquidações e execuções movidas individualmente 

pelos beneficiários da sentença coletiva, as quais ficam sujeitas a livre 

distribuição.

- Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em caráter 

absoluto, processar e julgar execução individual de sentença coletiva cujo 

valor da causa não ultrapassa 60 salários mínimos, promovida por pessoa 

natural em face de ente público estadual ou municipal, nos termos da Lei n. 

12.153/2009. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.18.115457-6/002, Rel. 

Des. Maurício Soares, 3ª Câmara Cível, j. 11/04/2019)

Ante o exposto, em atenção ao valor atribuído à causa, qualidade das 

partes, as restrições previstas no §1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

matéria e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária.

Às providências.

Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Cuiabá, 12 de março de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1450450 Nr: 1158-86.2020.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIANE PEREIRA KRAUSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870-O/MT, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA individual distribuída a este 

juízo por dependência ao processo n° 564826.1998.811.0041 - Código 

31287.

 A suposta prevenção indicada no presente processo viola o princípio da 

distribuição, porquanto, a execução/cumprimento individual de sentença 

coletiva condenatória genérica deve ser feita por livre distribuição, em 

atendimento à prevalência do interesse público na administração da 

Justiça, a justificar a quebra do princípio da vinculação, por ser medida 

mais consentânea ao princípio da celeridade processual para fins de 

cumprimento do título executivo judicial e não obstrução do fluxo 

processual do juízo sentenciante da ação coletiva.

 É certo que só existe prevenção do juízo da ação condenatória quando 

se tratar de execução coletiva, o que não é o caso dos autos, 

afastando-se nessa hipótese, por conseguinte, a incidência do disposto 

no art. 516, II, do CPC.

As ações coletivas são reguladas pelas disposições constantes na Lei n.º 

7.347/85 - Lei da Ação Civil Pública, conforme previsão em seu artigo 1º. 

Contudo, não estando inserta, no referido diploma, qualquer disposição 

específica referente à execução das sentenças coletivas em direitos 

individuais homogêneos, tem incidência a regra do seu art. 21, que 

determina a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, estabelece o art. 98, § 2° do CDC (Capítulo das ações 

coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos), diploma 

legal aplicável no âmbito do microssistema das tutelas coletivas que 

prevalece em relação as regras gerais do CPC (art. 90 CDC c/c art. 21 

ACP), que o juízo da ação condenatória só detém competência quando se 

tratar de execução coletiva.

“Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções.

§ 2° É competente para a execução o juízo:

I - da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de 

execução individual;

II - da ação condenatória, quando coletiva a execução. ”

É firme a orientação do STJ de que a execução individual genérica de 

sentença condenatória proferida em julgamento de Ação Coletiva não gera 

a prevenção do Juízo, devendo o respectivo recurso submeter-se à livre 

distribuição (REsp 1811234/RJ de 11/06/2019). A propósito:

“DESPACHO: Foi a mim distribuído o primeiro recurso sobre a execução de 

sentença proferida em ação coletiva que beneficiou servidores do Estado 

do Mato Grosso do Sul, ocasionando a distribuição, por prevenção, de 

centenas de feitos. Em outros, fui instado por ministros da Primeira Seção, 

então relatores dos processos, acerca do tema, após o que foram para 

mim redistribuídos.

Ocorre que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que 

a execução individual genérica de sentença condenatória proferida em 

julgamento de ação coletiva não gera a prevenção do Juízo, devendo o 

respectivo recurso submeter-se à livre distribuição. Vejam-se: REsp 

1474851/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 04/11/2016; 

AgRg no REsp 1432236/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, 

DJe 23/05/2014.

 Assim sendo, CHAMO O FEITO À ORDEM para determinar o retorno dos 

autos à Secretaria Judiciária para que o presente recurso seja distribuído 

aleatoriamente entre os Ministros das Turmas que integram a Primeira 

Seção. Brasília, 12 de fevereiro de 2019. Agravo Em Recurso Especial Nº 

1.421.763 - Ms (2018/0344568-6). Rel. Min. Gurgel De Faria”

Colhe-se o mesmo entendimento nas jurisprudências do e. TJMT e 

tribunais pátrios, seja em demandas consumeristas, trabalhistas, tanto nas 

esferas estadual quanto federal. Confira-se:

“SÚMULA Nº 001/TJMT: A execução de sentença proferida em Ação Civil 

Coletiva, com efeito “erga omnes”, obedecerá a livre distribuição”.

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETENCIA. JUÍZOS 

FAZENDÁRIOS. SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA. EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL. PREVENÇÃO. JUÍZO PROLATOR DA CONDENAÇÃO. LIVRE 

DISTRIBUIÇÃO. 1. Conflito de competência firmado entre juízos 

fazendários para processamento da execução de sentença coletiva 

proferida no bojo de ação popular que determinou a devolução de valores 

recebidos indevidamente por agentes e servidores públicos da Câmara 

Legislativa do Distrito Federal; 2. A execução individual de decisão 

proferida em ação coletiva se submete à livre distribuição, não havendo 

prevenção do juízo prolator da sentença genérica; 3. Conflito conhecido. 

Declarado competente o Juízo susci tante.  (TJ-DF – 

0705715-49.2019.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro, J. 17/6/2019, 1ª Câmara 

Cível) ”.

 “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE 

SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. (...) 3. No caso concreto, a 

ação coletiva (mandado de segurança nº 2002.72.00.007253-1) tramitou 

perante a 2ª Vara Federal de Florianópolis/SC e a execução individual foi 

ajuizada na Subseção Judiciária de Florianópolis/SC, ou seja, local em que 

tramitou a ação coletiva que deu origem ao título judicial exequendo, tendo 

sido distribuída por sorteio eletrônico (livre distribuição) para o Juízo 

Substituto da 3ª Vara Federal de Florianópolis/SC. Logo, tendo o 

exequente optado pelo Juízo do foro onde tramitou a ação coletiva e tendo 

sido a execução livremente distribuída para o Juízo Substituto da 3ª Vara 

Federal de Florianópolis/SC, é desse Juízo a competência para processar 

e julgar a execução. (Conflito De Competência (Seção) Nº 5024593- 

97.2016.4.04.0000/SC, TRF4, Rel. Candido Alfredo Silva Leal Junior, J. 

21/07/2016) ”.

Não obstante a inexistência de prevenção do juízo, há que se observar, 

ainda, que o valor atribuído à causa abaixo de 60 salários mínimos atrai a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.
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CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE 

SENTENÇA COLETIVA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA 

SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DA VARA COMUM. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA 

PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. (Conflito Competência Nº 

70078073509, 4ª Câmara Cível, TJRS, Rel. Alexandre Mussoi Moreira, J. 

15-06-2018)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE 

JULGOU A AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA - NATUREZA INDIVIDUAL DA 

DEMANDA - QUALIDADE DAS PARTES - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 

60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊCIA ABSOLUTA DO JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

- O julgamento da ação coletiva não induz prevenção para o 

processamento das liquidações e execuções movidas individualmente 

pelos beneficiários da sentença coletiva, as quais ficam sujeitas a livre 

distribuição.

- Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em caráter 

absoluto, processar e julgar execução individual de sentença coletiva cujo 

valor da causa não ultrapassa 60 salários mínimos, promovida por pessoa 

natural em face de ente público estadual ou municipal, nos termos da Lei n. 

12.153/2009. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.18.115457-6/002, Rel. 

Des. Maurício Soares, 3ª Câmara Cível, j. 11/04/2019)

Ante o exposto, em atenção ao valor atribuído à causa, qualidade das 

partes, as restrições previstas no §1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

matéria e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária.

Às providências.

Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Cuiabá, 12 de março de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1450451 Nr: 1159-71.2020.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI SEBALHOS SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870-O/MT, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA individual distribuída a este 

juízo por dependência ao processo n° 564826.1998.811.0041 - Código 

31287.

 A suposta prevenção indicada no presente processo viola o princípio da 

distribuição, porquanto, a execução/cumprimento individual de sentença 

coletiva condenatória genérica deve ser feita por livre distribuição, em 

atendimento à prevalência do interesse público na administração da 

Justiça, a justificar a quebra do princípio da vinculação, por ser medida 

mais consentânea ao princípio da celeridade processual para fins de 

cumprimento do título executivo judicial e não obstrução do fluxo 

processual do juízo sentenciante da ação coletiva.

 É certo que só existe prevenção do juízo da ação condenatória quando 

se tratar de execução coletiva, o que não é o caso dos autos, 

afastando-se nessa hipótese, por conseguinte, a incidência do disposto 

no art. 516, II, do CPC.

As ações coletivas são reguladas pelas disposições constantes na Lei n.º 

7.347/85 - Lei da Ação Civil Pública, conforme previsão em seu artigo 1º. 

Contudo, não estando inserta, no referido diploma, qualquer disposição 

específica referente à execução das sentenças coletivas em direitos 

individuais homogêneos, tem incidência a regra do seu art. 21, que 

determina a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, estabelece o art. 98, § 2° do CDC (Capítulo das ações 

coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos), diploma 

legal aplicável no âmbito do microssistema das tutelas coletivas que 

prevalece em relação as regras gerais do CPC (art. 90 CDC c/c art. 21 

ACP), que o juízo da ação condenatória só detém competência quando se 

tratar de execução coletiva.

“Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções.

§ 2° É competente para a execução o juízo:

I - da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de 

execução individual;

II - da ação condenatória, quando coletiva a execução. ”

É firme a orientação do STJ de que a execução individual genérica de 

sentença condenatória proferida em julgamento de Ação Coletiva não gera 

a prevenção do Juízo, devendo o respectivo recurso submeter-se à livre 

distribuição (REsp 1811234/RJ de 11/06/2019). A propósito:

“DESPACHO: Foi a mim distribuído o primeiro recurso sobre a execução de 

sentença proferida em ação coletiva que beneficiou servidores do Estado 

do Mato Grosso do Sul, ocasionando a distribuição, por prevenção, de 

centenas de feitos. Em outros, fui instado por ministros da Primeira Seção, 

então relatores dos processos, acerca do tema, após o que foram para 

mim redistribuídos.

Ocorre que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que 

a execução individual genérica de sentença condenatória proferida em 

julgamento de ação coletiva não gera a prevenção do Juízo, devendo o 

respectivo recurso submeter-se à livre distribuição. Vejam-se: REsp 

1474851/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 04/11/2016; 

AgRg no REsp 1432236/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, 

DJe 23/05/2014.

 Assim sendo, CHAMO O FEITO À ORDEM para determinar o retorno dos 

autos à Secretaria Judiciária para que o presente recurso seja distribuído 

aleatoriamente entre os Ministros das Turmas que integram a Primeira 

Seção. Brasília, 12 de fevereiro de 2019. Agravo Em Recurso Especial Nº 

1.421.763 - Ms (2018/0344568-6). Rel. Min. Gurgel De Faria”

Colhe-se o mesmo entendimento nas jurisprudências do e. TJMT e 

tribunais pátrios, seja em demandas consumeristas, trabalhistas, tanto nas 

esferas estadual quanto federal. Confira-se:

“SÚMULA Nº 001/TJMT: A execução de sentença proferida em Ação Civil 

Coletiva, com efeito “erga omnes”, obedecerá a livre distribuição”.

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETENCIA. JUÍZOS 

FAZENDÁRIOS. SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA. EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL. PREVENÇÃO. JUÍZO PROLATOR DA CONDENAÇÃO. LIVRE 

DISTRIBUIÇÃO. 1. Conflito de competência firmado entre juízos 

fazendários para processamento da execução de sentença coletiva 

proferida no bojo de ação popular que determinou a devolução de valores 

recebidos indevidamente por agentes e servidores públicos da Câmara 

Legislativa do Distrito Federal; 2. A execução individual de decisão 

proferida em ação coletiva se submete à livre distribuição, não havendo 

prevenção do juízo prolator da sentença genérica; 3. Conflito conhecido. 

Declarado competente o Juízo susci tante.  (TJ-DF – 

0705715-49.2019.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro, J. 17/6/2019, 1ª Câmara 

Cível) ”.

 “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE 

SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. (...) 3. No caso concreto, a 

ação coletiva (mandado de segurança nº 2002.72.00.007253-1) tramitou 

perante a 2ª Vara Federal de Florianópolis/SC e a execução individual foi 

ajuizada na Subseção Judiciária de Florianópolis/SC, ou seja, local em que 

tramitou a ação coletiva que deu origem ao título judicial exequendo, tendo 

sido distribuída por sorteio eletrônico (livre distribuição) para o Juízo 

Substituto da 3ª Vara Federal de Florianópolis/SC. Logo, tendo o 

exequente optado pelo Juízo do foro onde tramitou a ação coletiva e tendo 

sido a execução livremente distribuída para o Juízo Substituto da 3ª Vara 

Federal de Florianópolis/SC, é desse Juízo a competência para processar 

e julgar a execução. (Conflito De Competência (Seção) Nº 5024593- 

97.2016.4.04.0000/SC, TRF4, Rel. Candido Alfredo Silva Leal Junior, J. 

21/07/2016) ”.

Não obstante a inexistência de prevenção do juízo, há que se observar, 

ainda, que o valor atribuído à causa abaixo de 60 salários mínimos atrai a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE 

SENTENÇA COLETIVA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA 

SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DA VARA COMUM. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070020/3/2020 Página 350 de 569



COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA 

PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. (Conflito Competência Nº 

70078073509, 4ª Câmara Cível, TJRS, Rel. Alexandre Mussoi Moreira, J. 

15-06-2018)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE 

JULGOU A AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA - NATUREZA INDIVIDUAL DA 

DEMANDA - QUALIDADE DAS PARTES - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 

60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊCIA ABSOLUTA DO JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

- O julgamento da ação coletiva não induz prevenção para o 

processamento das liquidações e execuções movidas individualmente 

pelos beneficiários da sentença coletiva, as quais ficam sujeitas a livre 

distribuição.

- Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em caráter 

absoluto, processar e julgar execução individual de sentença coletiva cujo 

valor da causa não ultrapassa 60 salários mínimos, promovida por pessoa 

natural em face de ente público estadual ou municipal, nos termos da Lei n. 

12.153/2009. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.18.115457-6/002, Rel. 

Des. Maurício Soares, 3ª Câmara Cível, j. 11/04/2019)

Ante o exposto, em atenção ao valor atribuído à causa, qualidade das 

partes, as restrições previstas no §1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

matéria e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária.

Às providências.

Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Cuiabá, 12 de março de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1453879 Nr: 2066-46.2020.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870-O/MT, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA individual distribuída a este 

juízo por dependência ao processo n° 564826.1998.811.0041 - Código 

31287.

 A suposta prevenção indicada no presente processo viola o princípio da 

distribuição, porquanto, a execução/cumprimento individual de sentença 

coletiva condenatória genérica deve ser feita por livre distribuição, em 

atendimento à prevalência do interesse público na administração da 

Justiça, a justificar a quebra do princípio da vinculação, por ser medida 

mais consentânea ao princípio da celeridade processual para fins de 

cumprimento do título executivo judicial e não obstrução do fluxo 

processual do juízo sentenciante da ação coletiva.

 É certo que só existe prevenção do juízo da ação condenatória quando 

se tratar de execução coletiva, o que não é o caso dos autos, 

afastando-se nessa hipótese, por conseguinte, a incidência do disposto 

no art. 516, II, do CPC.

As ações coletivas são reguladas pelas disposições constantes na Lei n.º 

7.347/85 - Lei da Ação Civil Pública, conforme previsão em seu artigo 1º. 

Contudo, não estando inserta, no referido diploma, qualquer disposição 

específica referente à execução das sentenças coletivas em direitos 

individuais homogêneos, tem incidência a regra do seu art. 21, que 

determina a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, estabelece o art. 98, § 2° do CDC (Capítulo das ações 

coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos), diploma 

legal aplicável no âmbito do microssistema das tutelas coletivas que 

prevalece em relação as regras gerais do CPC (art. 90 CDC c/c art. 21 

ACP), que o juízo da ação condenatória só detém competência quando se 

tratar de execução coletiva.

“Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções.

§ 2° É competente para a execução o juízo:

I - da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de 

execução individual;

II - da ação condenatória, quando coletiva a execução. ”

É firme a orientação do STJ de que a execução individual genérica de 

sentença condenatória proferida em julgamento de Ação Coletiva não gera 

a prevenção do Juízo, devendo o respectivo recurso submeter-se à livre 

distribuição (REsp 1811234/RJ de 11/06/2019). A propósito:

“DESPACHO: Foi a mim distribuído o primeiro recurso sobre a execução de 

sentença proferida em ação coletiva que beneficiou servidores do Estado 

do Mato Grosso do Sul, ocasionando a distribuição, por prevenção, de 

centenas de feitos. Em outros, fui instado por ministros da Primeira Seção, 

então relatores dos processos, acerca do tema, após o que foram para 

mim redistribuídos.

Ocorre que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que 

a execução individual genérica de sentença condenatória proferida em 

julgamento de ação coletiva não gera a prevenção do Juízo, devendo o 

respectivo recurso submeter-se à livre distribuição. Vejam-se: REsp 

1474851/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 04/11/2016; 

AgRg no REsp 1432236/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, 

DJe 23/05/2014.

 Assim sendo, CHAMO O FEITO À ORDEM para determinar o retorno dos 

autos à Secretaria Judiciária para que o presente recurso seja distribuído 

aleatoriamente entre os Ministros das Turmas que integram a Primeira 

Seção. Brasília, 12 de fevereiro de 2019. Agravo Em Recurso Especial Nº 

1.421.763 - Ms (2018/0344568-6). Rel. Min. Gurgel De Faria”

Colhe-se o mesmo entendimento nas jurisprudências do e. TJMT e 

tribunais pátrios, seja em demandas consumeristas, trabalhistas, tanto nas 

esferas estadual quanto federal. Confira-se:

“SÚMULA Nº 001/TJMT: A execução de sentença proferida em Ação Civil 

Coletiva, com efeito “erga omnes”, obedecerá a livre distribuição”.

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETENCIA. JUÍZOS 

FAZENDÁRIOS. SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA. EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL. PREVENÇÃO. JUÍZO PROLATOR DA CONDENAÇÃO. LIVRE 

DISTRIBUIÇÃO. 1. Conflito de competência firmado entre juízos 

fazendários para processamento da execução de sentença coletiva 

proferida no bojo de ação popular que determinou a devolução de valores 

recebidos indevidamente por agentes e servidores públicos da Câmara 

Legislativa do Distrito Federal; 2. A execução individual de decisão 

proferida em ação coletiva se submete à livre distribuição, não havendo 

prevenção do juízo prolator da sentença genérica; 3. Conflito conhecido. 

Declarado competente o Juízo susci tante.  (TJ-DF – 

0705715-49.2019.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro, J. 17/6/2019, 1ª Câmara 

Cível) ”.

 “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE 

SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. (...) 3. No caso concreto, a 

ação coletiva (mandado de segurança nº 2002.72.00.007253-1) tramitou 

perante a 2ª Vara Federal de Florianópolis/SC e a execução individual foi 

ajuizada na Subseção Judiciária de Florianópolis/SC, ou seja, local em que 

tramitou a ação coletiva que deu origem ao título judicial exequendo, tendo 

sido distribuída por sorteio eletrônico (livre distribuição) para o Juízo 

Substituto da 3ª Vara Federal de Florianópolis/SC. Logo, tendo o 

exequente optado pelo Juízo do foro onde tramitou a ação coletiva e tendo 

sido a execução livremente distribuída para o Juízo Substituto da 3ª Vara 

Federal de Florianópolis/SC, é desse Juízo a competência para processar 

e julgar a execução. (Conflito De Competência (Seção) Nº 5024593- 

97.2016.4.04.0000/SC, TRF4, Rel. Candido Alfredo Silva Leal Junior, J. 

21/07/2016) ”.

Não obstante a inexistência de prevenção do juízo, há que se observar, 

ainda, que o valor atribuído à causa abaixo de 60 salários mínimos atrai a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE 

SENTENÇA COLETIVA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA 

SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DA VARA COMUM. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA 

PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. (Conflito Competência Nº 

70078073509, 4ª Câmara Cível, TJRS, Rel. Alexandre Mussoi Moreira, J. 

15-06-2018)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO 
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INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE 

JULGOU A AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA - NATUREZA INDIVIDUAL DA 

DEMANDA - QUALIDADE DAS PARTES - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 

60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊCIA ABSOLUTA DO JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

- O julgamento da ação coletiva não induz prevenção para o 

processamento das liquidações e execuções movidas individualmente 

pelos beneficiários da sentença coletiva, as quais ficam sujeitas a livre 

distribuição.

- Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em caráter 

absoluto, processar e julgar execução individual de sentença coletiva cujo 

valor da causa não ultrapassa 60 salários mínimos, promovida por pessoa 

natural em face de ente público estadual ou municipal, nos termos da Lei n. 

12.153/2009. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.18.115457-6/002, Rel. 

Des. Maurício Soares, 3ª Câmara Cível, j. 11/04/2019)

Ante o exposto, em atenção ao valor atribuído à causa, qualidade das 

partes, as restrições previstas no §1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

matéria e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária.

Às providências.

Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Cuiabá, 12 de março de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1455699 Nr: 2510-79.2020.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIRDES MARIA DA SILVA GARCÊZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870-O/MT, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA individual distribuída a este 

juízo por dependência ao processo n° 564826.1998.811.0041 - Código 

31287.

 A suposta prevenção indicada no presente processo viola o princípio da 

distribuição, porquanto, a execução/cumprimento individual de sentença 

coletiva condenatória genérica deve ser feita por livre distribuição, em 

atendimento à prevalência do interesse público na administração da 

Justiça, a justificar a quebra do princípio da vinculação, por ser medida 

mais consentânea ao princípio da celeridade processual para fins de 

cumprimento do título executivo judicial e não obstrução do fluxo 

processual do juízo sentenciante da ação coletiva.

 É certo que só existe prevenção do juízo da ação condenatória quando 

se tratar de execução coletiva, o que não é o caso dos autos, 

afastando-se nessa hipótese, por conseguinte, a incidência do disposto 

no art. 516, II, do CPC.

As ações coletivas são reguladas pelas disposições constantes na Lei n.º 

7.347/85 - Lei da Ação Civil Pública, conforme previsão em seu artigo 1º. 

Contudo, não estando inserta, no referido diploma, qualquer disposição 

específica referente à execução das sentenças coletivas em direitos 

individuais homogêneos, tem incidência a regra do seu art. 21, que 

determina a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, estabelece o art. 98, § 2° do CDC (Capítulo das ações 

coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos), diploma 

legal aplicável no âmbito do microssistema das tutelas coletivas que 

prevalece em relação as regras gerais do CPC (art. 90 CDC c/c art. 21 

ACP), que o juízo da ação condenatória só detém competência quando se 

tratar de execução coletiva.

“Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções.

§ 2° É competente para a execução o juízo:

I - da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de 

execução individual;

II - da ação condenatória, quando coletiva a execução. ”

É firme a orientação do STJ de que a execução individual genérica de 

sentença condenatória proferida em julgamento de Ação Coletiva não gera 

a prevenção do Juízo, devendo o respectivo recurso submeter-se à livre 

distribuição (REsp 1811234/RJ de 11/06/2019). A propósito:

“DESPACHO: Foi a mim distribuído o primeiro recurso sobre a execução de 

sentença proferida em ação coletiva que beneficiou servidores do Estado 

do Mato Grosso do Sul, ocasionando a distribuição, por prevenção, de 

centenas de feitos. Em outros, fui instado por ministros da Primeira Seção, 

então relatores dos processos, acerca do tema, após o que foram para 

mim redistribuídos.

Ocorre que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que 

a execução individual genérica de sentença condenatória proferida em 

julgamento de ação coletiva não gera a prevenção do Juízo, devendo o 

respectivo recurso submeter-se à livre distribuição. Vejam-se: REsp 

1474851/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 04/11/2016; 

AgRg no REsp 1432236/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, 

DJe 23/05/2014.

 Assim sendo, CHAMO O FEITO À ORDEM para determinar o retorno dos 

autos à Secretaria Judiciária para que o presente recurso seja distribuído 

aleatoriamente entre os Ministros das Turmas que integram a Primeira 

Seção. Brasília, 12 de fevereiro de 2019. Agravo Em Recurso Especial Nº 

1.421.763 - Ms (2018/0344568-6). Rel. Min. Gurgel De Faria”

Colhe-se o mesmo entendimento nas jurisprudências do e. TJMT e 

tribunais pátrios, seja em demandas consumeristas, trabalhistas, tanto nas 

esferas estadual quanto federal. Confira-se:

“SÚMULA Nº 001/TJMT: A execução de sentença proferida em Ação Civil 

Coletiva, com efeito “erga omnes”, obedecerá a livre distribuição”.

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETENCIA. JUÍZOS 

FAZENDÁRIOS. SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA. EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL. PREVENÇÃO. JUÍZO PROLATOR DA CONDENAÇÃO. LIVRE 

DISTRIBUIÇÃO. 1. Conflito de competência firmado entre juízos 

fazendários para processamento da execução de sentença coletiva 

proferida no bojo de ação popular que determinou a devolução de valores 

recebidos indevidamente por agentes e servidores públicos da Câmara 

Legislativa do Distrito Federal; 2. A execução individual de decisão 

proferida em ação coletiva se submete à livre distribuição, não havendo 

prevenção do juízo prolator da sentença genérica; 3. Conflito conhecido. 

Declarado competente o Juízo susci tante.  (TJ-DF – 

0705715-49.2019.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro, J. 17/6/2019, 1ª Câmara 

Cível) ”.

 “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE 

SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. (...) 3. No caso concreto, a 

ação coletiva (mandado de segurança nº 2002.72.00.007253-1) tramitou 

perante a 2ª Vara Federal de Florianópolis/SC e a execução individual foi 

ajuizada na Subseção Judiciária de Florianópolis/SC, ou seja, local em que 

tramitou a ação coletiva que deu origem ao título judicial exequendo, tendo 

sido distribuída por sorteio eletrônico (livre distribuição) para o Juízo 

Substituto da 3ª Vara Federal de Florianópolis/SC. Logo, tendo o 

exequente optado pelo Juízo do foro onde tramitou a ação coletiva e tendo 

sido a execução livremente distribuída para o Juízo Substituto da 3ª Vara 

Federal de Florianópolis/SC, é desse Juízo a competência para processar 

e julgar a execução. (Conflito De Competência (Seção) Nº 5024593- 

97.2016.4.04.0000/SC, TRF4, Rel. Candido Alfredo Silva Leal Junior, J. 

21/07/2016) ”.

Não obstante a inexistência de prevenção do juízo, há que se observar, 

ainda, que o valor atribuído à causa abaixo de 60 salários mínimos atrai a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE 

SENTENÇA COLETIVA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA 

SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DA VARA COMUM. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA 

PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. (Conflito Competência Nº 

70078073509, 4ª Câmara Cível, TJRS, Rel. Alexandre Mussoi Moreira, J. 

15-06-2018)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE 

JULGOU A AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA - NATUREZA INDIVIDUAL DA 

DEMANDA - QUALIDADE DAS PARTES - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 

60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊCIA ABSOLUTA DO JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
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- O julgamento da ação coletiva não induz prevenção para o 

processamento das liquidações e execuções movidas individualmente 

pelos beneficiários da sentença coletiva, as quais ficam sujeitas a livre 

distribuição.

- Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em caráter 

absoluto, processar e julgar execução individual de sentença coletiva cujo 

valor da causa não ultrapassa 60 salários mínimos, promovida por pessoa 

natural em face de ente público estadual ou municipal, nos termos da Lei n. 

12.153/2009. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.18.115457-6/002, Rel. 

Des. Maurício Soares, 3ª Câmara Cível, j. 11/04/2019)

Ante o exposto, em atenção ao valor atribuído à causa, qualidade das 

partes, as restrições previstas no §1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

matéria e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária.

Às providências.

Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Cuiabá, 12 de março de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1456176 Nr: 2637-17.2020.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MANOEL DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870-O/MT, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA individual distribuída a este 

juízo por dependência ao processo n° 564826.1998.811.0041 - Código 

31287.

 A suposta prevenção indicada no presente processo viola o princípio da 

distribuição, porquanto, a execução/cumprimento individual de sentença 

coletiva condenatória genérica deve ser feita por livre distribuição, em 

atendimento à prevalência do interesse público na administração da 

Justiça, a justificar a quebra do princípio da vinculação, por ser medida 

mais consentânea ao princípio da celeridade processual para fins de 

cumprimento do título executivo judicial e não obstrução do fluxo 

processual do juízo sentenciante da ação coletiva.

 É certo que só existe prevenção do juízo da ação condenatória quando 

se tratar de execução coletiva, o que não é o caso dos autos, 

afastando-se nessa hipótese, por conseguinte, a incidência do disposto 

no art. 516, II, do CPC.

As ações coletivas são reguladas pelas disposições constantes na Lei n.º 

7.347/85 - Lei da Ação Civil Pública, conforme previsão em seu artigo 1º. 

Contudo, não estando inserta, no referido diploma, qualquer disposição 

específica referente à execução das sentenças coletivas em direitos 

individuais homogêneos, tem incidência a regra do seu art. 21, que 

determina a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, estabelece o art. 98, § 2° do CDC (Capítulo das ações 

coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos), diploma 

legal aplicável no âmbito do microssistema das tutelas coletivas que 

prevalece em relação as regras gerais do CPC (art. 90 CDC c/c art. 21 

ACP), que o juízo da ação condenatória só detém competência quando se 

tratar de execução coletiva.

“Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções.

§ 2° É competente para a execução o juízo:

I - da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de 

execução individual;

II - da ação condenatória, quando coletiva a execução. ”

É firme a orientação do STJ de que a execução individual genérica de 

sentença condenatória proferida em julgamento de Ação Coletiva não gera 

a prevenção do Juízo, devendo o respectivo recurso submeter-se à livre 

distribuição (REsp 1811234/RJ de 11/06/2019). A propósito:

“DESPACHO: Foi a mim distribuído o primeiro recurso sobre a execução de 

sentença proferida em ação coletiva que beneficiou servidores do Estado 

do Mato Grosso do Sul, ocasionando a distribuição, por prevenção, de 

centenas de feitos. Em outros, fui instado por ministros da Primeira Seção, 

então relatores dos processos, acerca do tema, após o que foram para 

mim redistribuídos.

Ocorre que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que 

a execução individual genérica de sentença condenatória proferida em 

julgamento de ação coletiva não gera a prevenção do Juízo, devendo o 

respectivo recurso submeter-se à livre distribuição. Vejam-se: REsp 

1474851/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 04/11/2016; 

AgRg no REsp 1432236/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, 

DJe 23/05/2014.

 Assim sendo, CHAMO O FEITO À ORDEM para determinar o retorno dos 

autos à Secretaria Judiciária para que o presente recurso seja distribuído 

aleatoriamente entre os Ministros das Turmas que integram a Primeira 

Seção. Brasília, 12 de fevereiro de 2019. Agravo Em Recurso Especial Nº 

1.421.763 - Ms (2018/0344568-6). Rel. Min. Gurgel De Faria”

Colhe-se o mesmo entendimento nas jurisprudências do e. TJMT e 

tribunais pátrios, seja em demandas consumeristas, trabalhistas, tanto nas 

esferas estadual quanto federal. Confira-se:

“SÚMULA Nº 001/TJMT: A execução de sentença proferida em Ação Civil 

Coletiva, com efeito “erga omnes”, obedecerá a livre distribuição”.

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETENCIA. JUÍZOS 

FAZENDÁRIOS. SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA. EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL. PREVENÇÃO. JUÍZO PROLATOR DA CONDENAÇÃO. LIVRE 

DISTRIBUIÇÃO. 1. Conflito de competência firmado entre juízos 

fazendários para processamento da execução de sentença coletiva 

proferida no bojo de ação popular que determinou a devolução de valores 

recebidos indevidamente por agentes e servidores públicos da Câmara 

Legislativa do Distrito Federal; 2. A execução individual de decisão 

proferida em ação coletiva se submete à livre distribuição, não havendo 

prevenção do juízo prolator da sentença genérica; 3. Conflito conhecido. 

Declarado competente o Juízo susci tante.  (TJ-DF – 

0705715-49.2019.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro, J. 17/6/2019, 1ª Câmara 

Cível) ”.

 “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE 

SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. (...) 3. No caso concreto, a 

ação coletiva (mandado de segurança nº 2002.72.00.007253-1) tramitou 

perante a 2ª Vara Federal de Florianópolis/SC e a execução individual foi 

ajuizada na Subseção Judiciária de Florianópolis/SC, ou seja, local em que 

tramitou a ação coletiva que deu origem ao título judicial exequendo, tendo 

sido distribuída por sorteio eletrônico (livre distribuição) para o Juízo 

Substituto da 3ª Vara Federal de Florianópolis/SC. Logo, tendo o 

exequente optado pelo Juízo do foro onde tramitou a ação coletiva e tendo 

sido a execução livremente distribuída para o Juízo Substituto da 3ª Vara 

Federal de Florianópolis/SC, é desse Juízo a competência para processar 

e julgar a execução. (Conflito De Competência (Seção) Nº 5024593- 

97.2016.4.04.0000/SC, TRF4, Rel. Candido Alfredo Silva Leal Junior, J. 

21/07/2016) ”.

Não obstante a inexistência de prevenção do juízo, há que se observar, 

ainda, que o valor atribuído à causa abaixo de 60 salários mínimos atrai a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE 

SENTENÇA COLETIVA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA 

SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DA VARA COMUM. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA 

PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. (Conflito Competência Nº 

70078073509, 4ª Câmara Cível, TJRS, Rel. Alexandre Mussoi Moreira, J. 

15-06-2018)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE 

JULGOU A AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA - NATUREZA INDIVIDUAL DA 

DEMANDA - QUALIDADE DAS PARTES - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 

60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊCIA ABSOLUTA DO JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

- O julgamento da ação coletiva não induz prevenção para o 

processamento das liquidações e execuções movidas individualmente 

pelos beneficiários da sentença coletiva, as quais ficam sujeitas a livre 

distribuição.

- Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em caráter 
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absoluto, processar e julgar execução individual de sentença coletiva cujo 

valor da causa não ultrapassa 60 salários mínimos, promovida por pessoa 

natural em face de ente público estadual ou municipal, nos termos da Lei n. 

12.153/2009. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.18.115457-6/002, Rel. 

Des. Maurício Soares, 3ª Câmara Cível, j. 11/04/2019)

Ante o exposto, em atenção ao valor atribuído à causa, qualidade das 

partes, as restrições previstas no §1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

matéria e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária.

Às providências.

Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Cuiabá, 12 de março de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1456177 Nr: 2638-02.2020.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI JOÃO DE BULHÕES, CLAUDETE IZABEL DE 

BULHÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870-O/MT, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA individual distribuída a este 

juízo por dependência ao processo n° 564826.1998.811.0041 - Código 

31287.

 A suposta prevenção indicada no presente processo viola o princípio da 

distribuição, porquanto, a execução/cumprimento individual de sentença 

coletiva condenatória genérica deve ser feita por livre distribuição, em 

atendimento à prevalência do interesse público na administração da 

Justiça, a justificar a quebra do princípio da vinculação, por ser medida 

mais consentânea ao princípio da celeridade processual para fins de 

cumprimento do título executivo judicial e não obstrução do fluxo 

processual do juízo sentenciante da ação coletiva.

 É certo que só existe prevenção do juízo da ação condenatória quando 

se tratar de execução coletiva, o que não é o caso dos autos, 

afastando-se nessa hipótese, por conseguinte, a incidência do disposto 

no art. 516, II, do CPC.

As ações coletivas são reguladas pelas disposições constantes na Lei n.º 

7.347/85 - Lei da Ação Civil Pública, conforme previsão em seu artigo 1º. 

Contudo, não estando inserta, no referido diploma, qualquer disposição 

específica referente à execução das sentenças coletivas em direitos 

individuais homogêneos, tem incidência a regra do seu art. 21, que 

determina a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, estabelece o art. 98, § 2° do CDC (Capítulo das ações 

coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos), diploma 

legal aplicável no âmbito do microssistema das tutelas coletivas que 

prevalece em relação as regras gerais do CPC (art. 90 CDC c/c art. 21 

ACP), que o juízo da ação condenatória só detém competência quando se 

tratar de execução coletiva.

“Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções.

§ 2° É competente para a execução o juízo:

I - da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de 

execução individual;

II - da ação condenatória, quando coletiva a execução. ”

É firme a orientação do STJ de que a execução individual genérica de 

sentença condenatória proferida em julgamento de Ação Coletiva não gera 

a prevenção do Juízo, devendo o respectivo recurso submeter-se à livre 

distribuição (REsp 1811234/RJ de 11/06/2019). A propósito:

“DESPACHO: Foi a mim distribuído o primeiro recurso sobre a execução de 

sentença proferida em ação coletiva que beneficiou servidores do Estado 

do Mato Grosso do Sul, ocasionando a distribuição, por prevenção, de 

centenas de feitos. Em outros, fui instado por ministros da Primeira Seção, 

então relatores dos processos, acerca do tema, após o que foram para 

mim redistribuídos.

Ocorre que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que 

a execução individual genérica de sentença condenatória proferida em 

julgamento de ação coletiva não gera a prevenção do Juízo, devendo o 

respectivo recurso submeter-se à livre distribuição. Vejam-se: REsp 

1474851/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 04/11/2016; 

AgRg no REsp 1432236/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, 

DJe 23/05/2014.

 Assim sendo, CHAMO O FEITO À ORDEM para determinar o retorno dos 

autos à Secretaria Judiciária para que o presente recurso seja distribuído 

aleatoriamente entre os Ministros das Turmas que integram a Primeira 

Seção. Brasília, 12 de fevereiro de 2019. Agravo Em Recurso Especial Nº 

1.421.763 - Ms (2018/0344568-6). Rel. Min. Gurgel De Faria”

Colhe-se o mesmo entendimento nas jurisprudências do e. TJMT e 

tribunais pátrios, seja em demandas consumeristas, trabalhistas, tanto nas 

esferas estadual quanto federal. Confira-se:

“SÚMULA Nº 001/TJMT: A execução de sentença proferida em Ação Civil 

Coletiva, com efeito “erga omnes”, obedecerá a livre distribuição”.

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETENCIA. JUÍZOS 

FAZENDÁRIOS. SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA. EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL. PREVENÇÃO. JUÍZO PROLATOR DA CONDENAÇÃO. LIVRE 

DISTRIBUIÇÃO. 1. Conflito de competência firmado entre juízos 

fazendários para processamento da execução de sentença coletiva 

proferida no bojo de ação popular que determinou a devolução de valores 

recebidos indevidamente por agentes e servidores públicos da Câmara 

Legislativa do Distrito Federal; 2. A execução individual de decisão 

proferida em ação coletiva se submete à livre distribuição, não havendo 

prevenção do juízo prolator da sentença genérica; 3. Conflito conhecido. 

Declarado competente o Juízo susci tante.  (TJ-DF – 

0705715-49.2019.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro, J. 17/6/2019, 1ª Câmara 

Cível) ”.

 “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE 

SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. (...) 3. No caso concreto, a 

ação coletiva (mandado de segurança nº 2002.72.00.007253-1) tramitou 

perante a 2ª Vara Federal de Florianópolis/SC e a execução individual foi 

ajuizada na Subseção Judiciária de Florianópolis/SC, ou seja, local em que 

tramitou a ação coletiva que deu origem ao título judicial exequendo, tendo 

sido distribuída por sorteio eletrônico (livre distribuição) para o Juízo 

Substituto da 3ª Vara Federal de Florianópolis/SC. Logo, tendo o 

exequente optado pelo Juízo do foro onde tramitou a ação coletiva e tendo 

sido a execução livremente distribuída para o Juízo Substituto da 3ª Vara 

Federal de Florianópolis/SC, é desse Juízo a competência para processar 

e julgar a execução. (Conflito De Competência (Seção) Nº 5024593- 

97.2016.4.04.0000/SC, TRF4, Rel. Candido Alfredo Silva Leal Junior, J. 

21/07/2016) ”.

Não obstante a inexistência de prevenção do juízo, há que se observar, 

ainda, que o valor atribuído à causa abaixo de 60 salários mínimos atrai a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE 

SENTENÇA COLETIVA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA 

SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DA VARA COMUM. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA 

PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. (Conflito Competência Nº 

70078073509, 4ª Câmara Cível, TJRS, Rel. Alexandre Mussoi Moreira, J. 

15-06-2018)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE 

JULGOU A AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA - NATUREZA INDIVIDUAL DA 

DEMANDA - QUALIDADE DAS PARTES - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 

60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊCIA ABSOLUTA DO JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

- O julgamento da ação coletiva não induz prevenção para o 

processamento das liquidações e execuções movidas individualmente 

pelos beneficiários da sentença coletiva, as quais ficam sujeitas a livre 

distribuição.

- Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em caráter 

absoluto, processar e julgar execução individual de sentença coletiva cujo 

valor da causa não ultrapassa 60 salários mínimos, promovida por pessoa 

natural em face de ente público estadual ou municipal, nos termos da Lei n. 

12.153/2009. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.18.115457-6/002, Rel. 
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Des. Maurício Soares, 3ª Câmara Cível, j. 11/04/2019)

Ante o exposto, em atenção ao valor atribuído à causa, qualidade das 

partes, as restrições previstas no §1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

matéria e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária.

Às providências.

Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Cuiabá, 12 de março de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1456178 Nr: 2639-84.2020.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMÃO FERREIRA SOUZA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA individual distribuída a este 

juízo por dependência ao processo n° 564826.1998.811.0041 - Código 

31287.

 A suposta prevenção indicada no presente processo viola o princípio da 

distribuição, porquanto, a execução/cumprimento individual de sentença 

coletiva condenatória genérica deve ser feita por livre distribuição, em 

atendimento à prevalência do interesse público na administração da 

Justiça, a justificar a quebra do princípio da vinculação, por ser medida 

mais consentânea ao princípio da celeridade processual para fins de 

cumprimento do título executivo judicial e não obstrução do fluxo 

processual do juízo sentenciante da ação coletiva.

 É certo que só existe prevenção do juízo da ação condenatória quando 

se tratar de execução coletiva, o que não é o caso dos autos, 

afastando-se nessa hipótese, por conseguinte, a incidência do disposto 

no art. 516, II, do CPC.

As ações coletivas são reguladas pelas disposições constantes na Lei n.º 

7.347/85 - Lei da Ação Civil Pública, conforme previsão em seu artigo 1º. 

Contudo, não estando inserta, no referido diploma, qualquer disposição 

específica referente à execução das sentenças coletivas em direitos 

individuais homogêneos, tem incidência a regra do seu art. 21, que 

determina a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, estabelece o art. 98, § 2° do CDC (Capítulo das ações 

coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos), diploma 

legal aplicável no âmbito do microssistema das tutelas coletivas que 

prevalece em relação as regras gerais do CPC (art. 90 CDC c/c art. 21 

ACP), que o juízo da ação condenatória só detém competência quando se 

tratar de execução coletiva.

“Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções.

§ 2° É competente para a execução o juízo:

I - da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de 

execução individual;

II - da ação condenatória, quando coletiva a execução. ”

É firme a orientação do STJ de que a execução individual genérica de 

sentença condenatória proferida em julgamento de Ação Coletiva não gera 

a prevenção do Juízo, devendo o respectivo recurso submeter-se à livre 

distribuição (REsp 1811234/RJ de 11/06/2019). A propósito:

“DESPACHO: Foi a mim distribuído o primeiro recurso sobre a execução de 

sentença proferida em ação coletiva que beneficiou servidores do Estado 

do Mato Grosso do Sul, ocasionando a distribuição, por prevenção, de 

centenas de feitos. Em outros, fui instado por ministros da Primeira Seção, 

então relatores dos processos, acerca do tema, após o que foram para 

mim redistribuídos.

Ocorre que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que 

a execução individual genérica de sentença condenatória proferida em 

julgamento de ação coletiva não gera a prevenção do Juízo, devendo o 

respectivo recurso submeter-se à livre distribuição. Vejam-se: REsp 

1474851/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 04/11/2016; 

AgRg no REsp 1432236/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, 

DJe 23/05/2014.

 Assim sendo, CHAMO O FEITO À ORDEM para determinar o retorno dos 

autos à Secretaria Judiciária para que o presente recurso seja distribuído 

aleatoriamente entre os Ministros das Turmas que integram a Primeira 

Seção. Brasília, 12 de fevereiro de 2019. Agravo Em Recurso Especial Nº 

1.421.763 - Ms (2018/0344568-6). Rel. Min. Gurgel De Faria”

Colhe-se o mesmo entendimento nas jurisprudências do e. TJMT e 

tribunais pátrios, seja em demandas consumeristas, trabalhistas, tanto nas 

esferas estadual quanto federal. Confira-se:

“SÚMULA Nº 001/TJMT: A execução de sentença proferida em Ação Civil 

Coletiva, com efeito “erga omnes”, obedecerá a livre distribuição”.

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETENCIA. JUÍZOS 

FAZENDÁRIOS. SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA. EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL. PREVENÇÃO. JUÍZO PROLATOR DA CONDENAÇÃO. LIVRE 

DISTRIBUIÇÃO. 1. Conflito de competência firmado entre juízos 

fazendários para processamento da execução de sentença coletiva 

proferida no bojo de ação popular que determinou a devolução de valores 

recebidos indevidamente por agentes e servidores públicos da Câmara 

Legislativa do Distrito Federal; 2. A execução individual de decisão 

proferida em ação coletiva se submete à livre distribuição, não havendo 

prevenção do juízo prolator da sentença genérica; 3. Conflito conhecido. 

Declarado competente o Juízo susci tante.  (TJ-DF – 

0705715-49.2019.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro, J. 17/6/2019, 1ª Câmara 

Cível) ”.

 “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE 

SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. (...) 3. No caso concreto, a 

ação coletiva (mandado de segurança nº 2002.72.00.007253-1) tramitou 

perante a 2ª Vara Federal de Florianópolis/SC e a execução individual foi 

ajuizada na Subseção Judiciária de Florianópolis/SC, ou seja, local em que 

tramitou a ação coletiva que deu origem ao título judicial exequendo, tendo 

sido distribuída por sorteio eletrônico (livre distribuição) para o Juízo 

Substituto da 3ª Vara Federal de Florianópolis/SC. Logo, tendo o 

exequente optado pelo Juízo do foro onde tramitou a ação coletiva e tendo 

sido a execução livremente distribuída para o Juízo Substituto da 3ª Vara 

Federal de Florianópolis/SC, é desse Juízo a competência para processar 

e julgar a execução. (Conflito De Competência (Seção) Nº 5024593- 

97.2016.4.04.0000/SC, TRF4, Rel. Candido Alfredo Silva Leal Junior, J. 

21/07/2016) ”.

Não obstante a inexistência de prevenção do juízo, há que se observar, 

ainda, que o valor atribuído à causa abaixo de 60 salários mínimos atrai a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE 

SENTENÇA COLETIVA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA 

SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DA VARA COMUM. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA 

PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. (Conflito Competência Nº 

70078073509, 4ª Câmara Cível, TJRS, Rel. Alexandre Mussoi Moreira, J. 

15-06-2018)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE 

JULGOU A AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA - NATUREZA INDIVIDUAL DA 

DEMANDA - QUALIDADE DAS PARTES - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 

60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊCIA ABSOLUTA DO JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

- O julgamento da ação coletiva não induz prevenção para o 

processamento das liquidações e execuções movidas individualmente 

pelos beneficiários da sentença coletiva, as quais ficam sujeitas a livre 

distribuição.

- Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em caráter 

absoluto, processar e julgar execução individual de sentença coletiva cujo 

valor da causa não ultrapassa 60 salários mínimos, promovida por pessoa 

natural em face de ente público estadual ou municipal, nos termos da Lei n. 

12.153/2009. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.18.115457-6/002, Rel. 

Des. Maurício Soares, 3ª Câmara Cível, j. 11/04/2019)

Ante o exposto, em atenção ao valor atribuído à causa, qualidade das 

partes, as restrições previstas no §1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

matéria e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 
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Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária.

Às providências.

Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Cuiabá, 12 de março de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1456179 Nr: 2640-69.2020.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVALDO ADEVINO DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA individual distribuída a este 

juízo por dependência ao processo n° 564826.1998.811.0041 - Código 

31287.

 A suposta prevenção indicada no presente processo viola o princípio da 

distribuição, porquanto, a execução/cumprimento individual de sentença 

coletiva condenatória genérica deve ser feita por livre distribuição, em 

atendimento à prevalência do interesse público na administração da 

Justiça, a justificar a quebra do princípio da vinculação, por ser medida 

mais consentânea ao princípio da celeridade processual para fins de 

cumprimento do título executivo judicial e não obstrução do fluxo 

processual do juízo sentenciante da ação coletiva.

 É certo que só existe prevenção do juízo da ação condenatória quando 

se tratar de execução coletiva, o que não é o caso dos autos, 

afastando-se nessa hipótese, por conseguinte, a incidência do disposto 

no art. 516, II, do CPC.

As ações coletivas são reguladas pelas disposições constantes na Lei n.º 

7.347/85 - Lei da Ação Civil Pública, conforme previsão em seu artigo 1º. 

Contudo, não estando inserta, no referido diploma, qualquer disposição 

específica referente à execução das sentenças coletivas em direitos 

individuais homogêneos, tem incidência a regra do seu art. 21, que 

determina a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, estabelece o art. 98, § 2° do CDC (Capítulo das ações 

coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos), diploma 

legal aplicável no âmbito do microssistema das tutelas coletivas que 

prevalece em relação as regras gerais do CPC (art. 90 CDC c/c art. 21 

ACP), que o juízo da ação condenatória só detém competência quando se 

tratar de execução coletiva.

“Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções.

§ 2° É competente para a execução o juízo:

I - da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de 

execução individual;

II - da ação condenatória, quando coletiva a execução. ”

É firme a orientação do STJ de que a execução individual genérica de 

sentença condenatória proferida em julgamento de Ação Coletiva não gera 

a prevenção do Juízo, devendo o respectivo recurso submeter-se à livre 

distribuição (REsp 1811234/RJ de 11/06/2019). A propósito:

“DESPACHO: Foi a mim distribuído o primeiro recurso sobre a execução de 

sentença proferida em ação coletiva que beneficiou servidores do Estado 

do Mato Grosso do Sul, ocasionando a distribuição, por prevenção, de 

centenas de feitos. Em outros, fui instado por ministros da Primeira Seção, 

então relatores dos processos, acerca do tema, após o que foram para 

mim redistribuídos.

Ocorre que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que 

a execução individual genérica de sentença condenatória proferida em 

julgamento de ação coletiva não gera a prevenção do Juízo, devendo o 

respectivo recurso submeter-se à livre distribuição. Vejam-se: REsp 

1474851/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 04/11/2016; 

AgRg no REsp 1432236/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, 

DJe 23/05/2014.

 Assim sendo, CHAMO O FEITO À ORDEM para determinar o retorno dos 

autos à Secretaria Judiciária para que o presente recurso seja distribuído 

aleatoriamente entre os Ministros das Turmas que integram a Primeira 

Seção. Brasília, 12 de fevereiro de 2019. Agravo Em Recurso Especial Nº 

1.421.763 - Ms (2018/0344568-6). Rel. Min. Gurgel De Faria”

Colhe-se o mesmo entendimento nas jurisprudências do e. TJMT e 

tribunais pátrios, seja em demandas consumeristas, trabalhistas, tanto nas 

esferas estadual quanto federal. Confira-se:

“SÚMULA Nº 001/TJMT: A execução de sentença proferida em Ação Civil 

Coletiva, com efeito “erga omnes”, obedecerá a livre distribuição”.

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETENCIA. JUÍZOS 

FAZENDÁRIOS. SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA. EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL. PREVENÇÃO. JUÍZO PROLATOR DA CONDENAÇÃO. LIVRE 

DISTRIBUIÇÃO. 1. Conflito de competência firmado entre juízos 

fazendários para processamento da execução de sentença coletiva 

proferida no bojo de ação popular que determinou a devolução de valores 

recebidos indevidamente por agentes e servidores públicos da Câmara 

Legislativa do Distrito Federal; 2. A execução individual de decisão 

proferida em ação coletiva se submete à livre distribuição, não havendo 

prevenção do juízo prolator da sentença genérica; 3. Conflito conhecido. 

Declarado competente o Juízo susci tante.  (TJ-DF – 

0705715-49.2019.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro, J. 17/6/2019, 1ª Câmara 

Cível) ”.

 “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE 

SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. (...) 3. No caso concreto, a 

ação coletiva (mandado de segurança nº 2002.72.00.007253-1) tramitou 

perante a 2ª Vara Federal de Florianópolis/SC e a execução individual foi 

ajuizada na Subseção Judiciária de Florianópolis/SC, ou seja, local em que 

tramitou a ação coletiva que deu origem ao título judicial exequendo, tendo 

sido distribuída por sorteio eletrônico (livre distribuição) para o Juízo 

Substituto da 3ª Vara Federal de Florianópolis/SC. Logo, tendo o 

exequente optado pelo Juízo do foro onde tramitou a ação coletiva e tendo 

sido a execução livremente distribuída para o Juízo Substituto da 3ª Vara 

Federal de Florianópolis/SC, é desse Juízo a competência para processar 

e julgar a execução. (Conflito De Competência (Seção) Nº 5024593- 

97.2016.4.04.0000/SC, TRF4, Rel. Candido Alfredo Silva Leal Junior, J. 

21/07/2016) ”.

Não obstante a inexistência de prevenção do juízo, há que se observar, 

ainda, que o valor atribuído à causa abaixo de 60 salários mínimos atrai a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE 

SENTENÇA COLETIVA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA 

SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DA VARA COMUM. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA 

PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. (Conflito Competência Nº 

70078073509, 4ª Câmara Cível, TJRS, Rel. Alexandre Mussoi Moreira, J. 

15-06-2018)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE 

JULGOU A AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA - NATUREZA INDIVIDUAL DA 

DEMANDA - QUALIDADE DAS PARTES - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 

60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊCIA ABSOLUTA DO JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

- O julgamento da ação coletiva não induz prevenção para o 

processamento das liquidações e execuções movidas individualmente 

pelos beneficiários da sentença coletiva, as quais ficam sujeitas a livre 

distribuição.

- Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em caráter 

absoluto, processar e julgar execução individual de sentença coletiva cujo 

valor da causa não ultrapassa 60 salários mínimos, promovida por pessoa 

natural em face de ente público estadual ou municipal, nos termos da Lei n. 

12.153/2009. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.18.115457-6/002, Rel. 

Des. Maurício Soares, 3ª Câmara Cível, j. 11/04/2019)

Ante o exposto, em atenção ao valor atribuído à causa, qualidade das 

partes, as restrições previstas no §1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

matéria e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária.

Às providências.

Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Cuiabá, 12 de março de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1456480 Nr: 2684-88.2020.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELINA ALMEIDA PEREIRA, MÁRCIA AUGUSTO, 

MARLENE AUGUSTO DOS SANTOS, ROBERTO AUGUSTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870-O/MT, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA individual distribuída a este 

juízo por dependência ao processo n° 564826.1998.811.0041 - Código 

31287.

 A suposta prevenção indicada no presente processo viola o princípio da 

distribuição, porquanto, a execução/cumprimento individual de sentença 

coletiva condenatória genérica deve ser feita por livre distribuição, em 

atendimento à prevalência do interesse público na administração da 

Justiça, a justificar a quebra do princípio da vinculação, por ser medida 

mais consentânea ao princípio da celeridade processual para fins de 

cumprimento do título executivo judicial e não obstrução do fluxo 

processual do juízo sentenciante da ação coletiva.

 É certo que só existe prevenção do juízo da ação condenatória quando 

se tratar de execução coletiva, o que não é o caso dos autos, 

afastando-se nessa hipótese, por conseguinte, a incidência do disposto 

no art. 516, II, do CPC.

As ações coletivas são reguladas pelas disposições constantes na Lei n.º 

7.347/85 - Lei da Ação Civil Pública, conforme previsão em seu artigo 1º. 

Contudo, não estando inserta, no referido diploma, qualquer disposição 

específica referente à execução das sentenças coletivas em direitos 

individuais homogêneos, tem incidência a regra do seu art. 21, que 

determina a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, estabelece o art. 98, § 2° do CDC (Capítulo das ações 

coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos), diploma 

legal aplicável no âmbito do microssistema das tutelas coletivas que 

prevalece em relação as regras gerais do CPC (art. 90 CDC c/c art. 21 

ACP), que o juízo da ação condenatória só detém competência quando se 

tratar de execução coletiva.

“Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções.

§ 2° É competente para a execução o juízo:

I - da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de 

execução individual;

II - da ação condenatória, quando coletiva a execução. ”

É firme a orientação do STJ de que a execução individual genérica de 

sentença condenatória proferida em julgamento de Ação Coletiva não gera 

a prevenção do Juízo, devendo o respectivo recurso submeter-se à livre 

distribuição (REsp 1811234/RJ de 11/06/2019). A propósito:

“DESPACHO: Foi a mim distribuído o primeiro recurso sobre a execução de 

sentença proferida em ação coletiva que beneficiou servidores do Estado 

do Mato Grosso do Sul, ocasionando a distribuição, por prevenção, de 

centenas de feitos. Em outros, fui instado por ministros da Primeira Seção, 

então relatores dos processos, acerca do tema, após o que foram para 

mim redistribuídos.

Ocorre que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que 

a execução individual genérica de sentença condenatória proferida em 

julgamento de ação coletiva não gera a prevenção do Juízo, devendo o 

respectivo recurso submeter-se à livre distribuição. Vejam-se: REsp 

1474851/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 04/11/2016; 

AgRg no REsp 1432236/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, 

DJe 23/05/2014.

 Assim sendo, CHAMO O FEITO À ORDEM para determinar o retorno dos 

autos à Secretaria Judiciária para que o presente recurso seja distribuído 

aleatoriamente entre os Ministros das Turmas que integram a Primeira 

Seção. Brasília, 12 de fevereiro de 2019. Agravo Em Recurso Especial Nº 

1.421.763 - Ms (2018/0344568-6). Rel. Min. Gurgel De Faria”

Colhe-se o mesmo entendimento nas jurisprudências do e. TJMT e 

tribunais pátrios, seja em demandas consumeristas, trabalhistas, tanto nas 

esferas estadual quanto federal. Confira-se:

“SÚMULA Nº 001/TJMT: A execução de sentença proferida em Ação Civil 

Coletiva, com efeito “erga omnes”, obedecerá a livre distribuição”.

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETENCIA. JUÍZOS 

FAZENDÁRIOS. SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA. EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL. PREVENÇÃO. JUÍZO PROLATOR DA CONDENAÇÃO. LIVRE 

DISTRIBUIÇÃO. 1. Conflito de competência firmado entre juízos 

fazendários para processamento da execução de sentença coletiva 

proferida no bojo de ação popular que determinou a devolução de valores 

recebidos indevidamente por agentes e servidores públicos da Câmara 

Legislativa do Distrito Federal; 2. A execução individual de decisão 

proferida em ação coletiva se submete à livre distribuição, não havendo 

prevenção do juízo prolator da sentença genérica; 3. Conflito conhecido. 

Declarado competente o Juízo susci tante.  (TJ-DF – 

0705715-49.2019.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro, J. 17/6/2019, 1ª Câmara 

Cível) ”.

 “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE 

SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. (...) 3. No caso concreto, a 

ação coletiva (mandado de segurança nº 2002.72.00.007253-1) tramitou 

perante a 2ª Vara Federal de Florianópolis/SC e a execução individual foi 

ajuizada na Subseção Judiciária de Florianópolis/SC, ou seja, local em que 

tramitou a ação coletiva que deu origem ao título judicial exequendo, tendo 

sido distribuída por sorteio eletrônico (livre distribuição) para o Juízo 

Substituto da 3ª Vara Federal de Florianópolis/SC. Logo, tendo o 

exequente optado pelo Juízo do foro onde tramitou a ação coletiva e tendo 

sido a execução livremente distribuída para o Juízo Substituto da 3ª Vara 

Federal de Florianópolis/SC, é desse Juízo a competência para processar 

e julgar a execução. (Conflito De Competência (Seção) Nº 5024593- 

97.2016.4.04.0000/SC, TRF4, Rel. Candido Alfredo Silva Leal Junior, J. 

21/07/2016) ”.

Não obstante a inexistência de prevenção do juízo, há que se observar, 

ainda, que o valor atribuído à causa abaixo de 60 salários mínimos atrai a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE 

SENTENÇA COLETIVA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA 

SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DA VARA COMUM. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA 

PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. (Conflito Competência Nº 

70078073509, 4ª Câmara Cível, TJRS, Rel. Alexandre Mussoi Moreira, J. 

15-06-2018)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE 

JULGOU A AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA - NATUREZA INDIVIDUAL DA 

DEMANDA - QUALIDADE DAS PARTES - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 

60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊCIA ABSOLUTA DO JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

- O julgamento da ação coletiva não induz prevenção para o 

processamento das liquidações e execuções movidas individualmente 

pelos beneficiários da sentença coletiva, as quais ficam sujeitas a livre 

distribuição.

- Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em caráter 

absoluto, processar e julgar execução individual de sentença coletiva cujo 

valor da causa não ultrapassa 60 salários mínimos, promovida por pessoa 

natural em face de ente público estadual ou municipal, nos termos da Lei n. 

12.153/2009. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.18.115457-6/002, Rel. 

Des. Maurício Soares, 3ª Câmara Cível, j. 11/04/2019)

Ante o exposto, em atenção ao valor atribuído à causa, qualidade das 

partes, as restrições previstas no §1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

matéria e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária.

Às providências.

Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Cuiabá, 12 de março de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 988299 Nr: 17791-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: CINDY ANAÍNA SOUZA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARILDO CRISOSTOMO 

BARBOSA - OAB:13519, BRUNO HOMEM DE MELO - PROC DO ESTADO 

- OAB:6613 -B / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:PROCURADOR

 PROCESSO: 17791-51.2015.911.0041 – cód. 988299

ESPÉCIE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

 EMBARGADO: CINDY ANAÍNA SOUZA BARBOSA

Vistos.

 Nos termos e fins colimados no art. 1.023, § 2º do CPC, determino a 

intimação da embargada, para querendo, no prazo de até 05 (cinco) dias, 

manifestar sobre os Embargos Declaratórios (com caráter infringente) 

opostos pelo Estado de Mato Grosso (f.103/104)

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Cuiabá, 17 de março de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1027039 Nr: 35365-87.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURÍCIO DE OLIVEIRA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Vistos.

 Trata-se de cumprimento de sentença em fase de realização de perícia 

técnica contábil (f. 310).

 Para instruir o trabalho pericial, o perito nomeado solicitou (f. 319) fichas 

financeiras ou holerites do exequente inerente ao período 08/2015 a 

12/2019.

 Nestas condições,intime-se o executado (Estado/MT), no prazo de até 05 

(cinco) dias, sob as penas da lei, juntar aos autos cópias das fichas 

financeiras ou holerites do exequente inerente ao período 08/2015 a 

12/2019 para instruir o trabalho pericial.

Concomitantemente, intim-se o exequente, para querendo, diligenciar 

supletivamente ao atendimento da solicitação (f. 310) observado os 

termos averbados pelo executado (f. 303 parte final).

Às providências. Cumpra-se.

 Cuiabá, 17 de março de 2020.

 ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1036093 Nr: 39630-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALECIANE HAUER DE SOUZA ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON RUBENS DO ESPIRÍRITO 

SANTO - OAB:7463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Vistos.

 Trata-se de cumprimento de sentença em fase de realização de perícia 

técnica contábil (f. 310).

 Para instruir o trabalho pericial, o perito nomeado solicitou documentos 

complementares (f. 386/387). Os autos foram encaminhados ao 

executado que informou incumbir à autora o ônus de juntar os respectivos 

documentos (f. 389).

 Efetivamente, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Todavia, é possível a 

inversão do ônus da prova durante o curso da instrução, nos casos de 

inviabilidade e/ou impossibilidade do autor.

Por prudência e cautela, determino a intimação da exequente, para, no 

prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar sobre o pedido de documentos 

complementares postulado pelo perito (f. 386/387), bem como, sobre o 

teor da manifestação do executado (f. 389), pena de anuência e 

concordância tácita.

 Às providências. Cumpra-se.

 Cuiabá, 17 de março de 2020.

 ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1061817 Nr: 51796-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE RONDON JUNIOR, MARCIO ALEXANDRE DA 

SILVA, RODOLFO AUGUSTO FERNANDES, REINALDO JORGE 

MAGALHÃES, RAYMI ATHAMUZ COSTA MOREIRA, SERGIO ALVES 

TORRES, UBIRATAN PINTO DE ALENCAR FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Vistos.

 Trata-se de cumprimento de sentença em fase de realização de perícia 

técnica contábil (f. 354).

 Para instruir o trabalho pericial, o perito nomeado solicitou documentos 

complementares (f. 544/545). Os autos foram encaminhados ao 

executado (f. 546) que informou “...já juntou todos os documentos que 

considera indispensáveis para a realização da perícia...”, bem como, 

afirmou incumbir ao autor o ônus de juntar documentos (f. 547).

 Efetivamente, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Todavia, é possível a 

inversão do ônus da prova durante o curso da instrução, nos casos de 

inviabilidade e/ou impossibilidade do autor.

Por prudência e cautela, determino a intimação dos exequentes, para, no 

prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar sobre o pedido de documentos 

complementares postulado pelo perito (f. 544/545), bem como, sobre o 

teor da manifestação do executado (f. 547), pena de anuência e 

concordância tácita.

 Às providências. Cumpra-se.

 Cuiabá, 17 de março de 2020.

 ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 851056 Nr: 54048-46.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRBENE NUNES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DORILÊO CARDOSO 

- OAB:OAB/MT 15.652, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6.057/MT, PAOLA REZENDE BEJARANO - OAB:22.309 

OAB/MT, WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA - OAB:24.395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Vistos.

 Trata-se de cumprimento de sentença em fase de realização de perícia 

técnica contábil (f. 348).

 Para instruir o trabalho pericial, o perito nomeado solicitou documentos 

complementares (f. 434/435). Os autos foram encaminhados ao 

executado que informou incumbir ao autor o ônus de juntar os respectivos 

documentos (f. 437).

 Efetivamente, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Todavia, é possível a 

inversão do ônus da prova durante o curso da instrução, nos casos de 
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inviabilidade e/ou impossibilidade do autor.

Por prudência e cautela, determino a intimação da exequente, para, no 

prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar sobre o pedido de documentos 

complementares postulado pelo perito (f. 434/435), bem como, sobre o 

teor da manifestação do executado (f. 437), pena de anuência e 

concordância tácita.

 Às providências. Cumpra-se.

 Cuiabá, 17 de março de 2020.

 ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 859479 Nr: 1326-98.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELITA CARMEM LUBE, CARMINDO JOÃO DE 

ABREU, GERALDA ODETE COIMBRA RANZULLI, IVANILDA MARIA DA 

SILVA, JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO, MARIA BENEDITA OLIVEIRA DA 

SILVA, SOFIA DE BRITO BRAGA, SEBASTIANA MARTA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERALDO VIEIRA DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:16024/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 PROCESSO: 1326-98.2014.811.0041 (cód. 859479)

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTES: CARMELITA CARMEM LUBE E OUTROS

 EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

 Trata-se de cumprimento de sentença em fase de realização de perícia 

técnica contábil (f. 452).

 Para instruir o trabalho pericial, o perito nomeado solicitou documentos 

complementares (f. 632/633).

 Tem sido regra em processos similares, o executado afirmar incumbir ao 

autor o ônus de juntar documentos solicitados pelo perito.

 Por prudência e cautela, determino a intimação dos exequentes, para, no 

prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de inviabilizar a marcha 

processual, manifestar sobre o pedido de documentos complementares 

postulado pelo perito (f. 632/633).

 Às providências. Cumpra-se.

 Cuiabá, 17 de março de 2020.

 ONIVALDO BUDNY

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1007105-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT14760-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON DE OLIVEIRA FARIAS (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Primeira Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá PROCESSO: 

1007105-07.2020.811.0041 ESPÉCIE: MANDADO DE SEGURANÇA 

IMPETRANTE: SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA ADVOGADA: ARNALDO 

RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO IMPETRADO: AUDITOR FISCAL WELLIGTON 

DE OLIVEIRA FARIAS - GERÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE IPVA – 

SEFAZ/MT Vistos. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR 

INAUDITA ALTERA PARS impetrado por SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA 

contra suposto ato coator praticado pelo AUDITOR FISCAL WELLIGTON DE 

OLIVEIRA FARIAS – GERÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE IPVA - SEFAZ/MT 

para “suspensão dos efeitos da decisão administrativa (Processo 

administrativo nº: 5729883/2019), bem como a concessão provisória da 

alíquota diferenciada de 1% (um por cento) para fins de recolhimento do 

IPVA”. Narra a impetrante que é pessoa jurídica e sua atividade comercial 

é a locação de automóveis. Declara que o Estado de Mato Grosso publicou 

Decreto n° 1396/2018 que incluiu inciso I-B na Lei Estadual n° 7301/2000 e 

permitiu a redução da alíquota de IPVA dos veículos de empresas 

locadoras para 1% (um por cento). Por esta razão, ingressou com pedido 

administrativo para cadastramento da sua frota e redução do IPVA. O 

pedido foi indeferido sob a justificativa de “falta de juntada dos 

documentos indispensáveis”. Ato contínuo promoveu o saneamento 

processual e interpôs recurso administrativo. Contudo, a autoridade 

coatora novamente indeferiu o pleito, pois, “constatou-se que o requerente 

não juntou documentos indispensáveis à sua análise”. Irresignado busca 

judicialmente o reconhecimento do seu direito. Com o pedido inaugural 

vieram os documentos. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00. É a 

síntese. Fundamento e Decido. O mandado de segurança é remédio 

constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso 

LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009. Nesta 

fase de cognição sumária, a apreciação da matéria limita-se à análise da 

presença dos requisitos autorizadores da medida liminar, conforme 

dispostos no art. 7º da Lei nº 12.016/2009. Flui dos autos que a impetrante 

ingressou com pedido na via administrativa (n° 5729883/2019 – 

SEFAZ/MT) para obter direito a redução do IPVA na frota dos veículos 

destinados a locação. Ao que parece, apresentou todos os documentos 

necessários, contudo, o pedido foi indeferido, sob a justificativa de que: “a 

declaração anexada ao recurso não específica os valores da Receita 

Bruta e os valores do Faturamento Relativo à Locação de Veículos, 

auferidos no ano de 2018”. Nota-se, portanto, que a controvérsia 

processual reside no eventual (des)cumprimento pela impetrante das 

exigências impostas pelo Decreto n° 1396/2018 que incluiu inciso I-B na 

Lei Estadual n° 7301/2000 para concessão do benefício de redução do 

IPVA para 1% (um por cento) na frota de veículos destinados a locação. 

Neste aspecto, verifico patente violação ao direito líquido e certo da 

impetrante, uma vez que no ano anterior (2018) apresentou idêntico 

documento denominado “Declaração da Receita Bruta e Valor do 

Faturamento relativo à locação e veículos contendo valores iguais de 

100% (cem por cento) da receita bruta e faturamento mensal/anual relativo 

à locação de veículos” e naquela ocasião, o pedido foi acolhido. Ora, se a 

empresa impetrante logrou êxito na redução do IPVA na via administrativa 

no ano de 2018 e, renovou o pedido no ano de 2019 com a juntada de 

documentos idênticos (“Receita Bruta e Valor do Faturamento”), não há 

que se falar em descumprimento as exigências, muito menos ausência de 

documentos indispensáveis à análise do pedido, salvo, se houvesse 

modificação dos critérios estabelecidos pela legislação vigente, o que não 

ficou demonstrado na decisão administrativa, ora combatida. O critério de 

conveniência e oportunidade não pode e não deve ser parâmetro utilizado 

pela Administração para definir a matéria processual/técnica prevista em 

legislação própria que concede - automaticamente - aos seus 

contribuintes, certos benefícios se cumpridas exigências previamente 

estabelecidas. Desta forma, as aparentes violações aos princípios da 

legalidade e motivação maculam o ato administrativo e consequentemente 

fere de morte o direito líquido e certo da impetrante a redução da alíquota 

de IPVA para 1% (um por cento). Posto isso, presentes os requisitos do 

art. 7º, inciso III da Lei nº 12.016/2009, por força do artigo 6º, caput e 

inciso I -B, da Lei nº 7.301/2000 c/c Portaria nº 164/2018 - SEFAZ, DEFIRO 

o pedido liminar e determino a suspensão da decisão proferida no 

processo administrativo n° 5729883/2019-SEFAZ/MT, bem como ordeno a 

autoridade coatora que promova a concessão provisória de alíquota de 

1% (um por cento) para fins de recolhimento do IPVA sobre os 

veículos/frota destinados a locação de propriedade de SAL ALUGUEL DE 

CARROS LTDA, CNPF n° 19.226.325/0002-04, pena de multa diária. 

Determino que a autoridade coatora promova a reanálise do processo n° 

5729883/2019-SEFAZ/MT a fim de identificar os dados/registros dos 

veículos destinados à locação para inclusão do benefício de redução do 

IPVA, mediante comprovação nos autos, no prazo das informações, qual 

seja, 10 (dez) dias. Notifique-se com urgência a autoridade coatora sobre 

o teor desta decisão, bem como, para, no prazo de até 10 (dez) dias, 

prestar as informações (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009). Decorrido o 

prazo legal, com ou sem as informações, certifique-se e remetam-se os 

autos ao representante do Ministério Público, nos termos do art. 12, da Lei 

nº. 12.016/2009. Cumpra-se por Oficial de Justiça Plantonista. Intime-se. 
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Às providências. Cuiabá, 18 de março de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz 

de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 969616 Nr: 9153-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINA DA COSTA TEIXEIRA, CILBENE DE ARRUDA VELO, 

LEONEL MARTINS COSTA, MARLY DE SOUZA COSTA, JOEL MARTINS DA 

ROCHA, MARIA CRISTINA ROCHA DA SILVA, NUBIA NEVES BOMFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ROCHA SILVA - 

OAB:1.564/MT, MARCELO LOUZICH COELHO - OAB:8.637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ OTAVIO TRAVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:PROC DO ESTADO

 Vistos etc.

Tendo em vista que as partes apresentaram quesitos e assistente técnico, 

cumpra-se a decisão de fls. 234/235, notadamente a intimação do 

laboratório de perícias para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar acerca 

da nomeação, e em caso positivo, indicar data para início dos trabalhos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 360480 Nr: 30470-30.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIR BRUNO PEREIRA, MARIA EMILIA DE MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MENDES MULLER AFFI - 

OAB:9022, LANDES DA SILVA MAGALHÃES - OAB:20386

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos e 

lhes DOU PROVIMENTO, suprindo o erro material apontado e retificando 

parcialmente a sentença de fls. 216/218 para condenar o 

embargado/requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios de sucumbência, mantendo na íntegra os termos restantes 

da sentença embargada.Cumpra-se. Intimem-se.Às providências.Cuiabá, 

17 de março de 2020.MURILO MOURA MESQUITAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 747260 Nr: 44501-50.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO PRAXEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE LACERDA GENNARI 

GOMES DA SILVA - OAB:5901-B/MT, HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT, MARIA CLAUDIMAR SOARES LACERCA DE OLIVEIRA 

- OAB:9355/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Recebo o presente cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, 

nos termos do art. 534 do CPC.

Intime-se o INSS na pessoa de seu representante judicial, por carga, 

remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução, forte no art. 535 do CPC.

Deverá o INSS, no mesmo prazo, comprovar o cumprimento da obrigação 

de fazer, notadamente o restabelecimento do auxílio-doença do 

requerente, devendo, ainda, comprovar o pagamento dos honorários 

periciais, já que restou certificado no processo a ausência de conta 

judicial vinculada aos autos (fl. 130), sob pena de deferimento do pedido 

de bloqueio de valores (fl. 152).

Determino, outrossim, que a Secretaria Judicial realize as retificações 

necessárias no sistema Apolo.

Expeça-se mandado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 922316 Nr: 44791-60.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANHAMBI ALIMENTOS NORTE LTDA, ANHAMBI 

ALIMENTOS OESTE LTDA- MAROMBI ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA CONTA CORRENTE FISCAL DA 

SECRETARIA DA FAZENDA DE MATO GROSSO - SEFAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUMBERTO MAIZMAN - 

OAB:4.501/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE DE MOURA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:7.259/MT

 Desta forma e não havendo discordância do impetrado (fl. 317), DEFIRO o 

pedido de levantamento de valores, no montante de R$ 

480.694,46.Intimem-se as impetrantes para, no prazo de 05 dias, 

informarem os dados bancários para expedição de Alvará Judicial.Com os 

dados bancários, expeça-se o Alvará Judicial.Após, devolvam-se os 

autos para a Secretaria da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo 

do TJ/MT.Intimem-se.Às URGENTES providências.Cuiabá, 18 de março de 

2020.MURILO MOURA MESQUITAJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 755556 Nr: 7595-27.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSGG, PAULO DIOGO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MARIA CÍCERO DE 

SÁ SOARES - OAB:DEFENS. PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO VALENÇA DE SOUSA - 

OAB:PROC. ESTADO, REGINA MACEDO GONÇALVES - OAB:505

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROBERTO 

DOUGLAS DE ALMEIDA GONÇALVES, para devolução dos autos nº 

7595-27.2012.811.0041, Protocolo 755556, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Portaria

PORTARIA N. 001/2020-GAB3VFPCBA

O Doutor João Thiago de França Guerra, Juiz de Direito da Terceira Vara 

de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, no uso de suas atribuições 

legais,

 Considerando a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), 

que classificou como pandemia a proliferação da doença causada pelo 

novo coronavírus (covid-19), bem como diante do desafio de diminuir a 

taxa de propagação da doença para evitar a sobrecarga dos serviços de 

saúde, com o objetivo de facilitar o acesso dos usuários aos serviços 

jurisdicionais prestados por esta Unidade Judiciária, e considerando ainda 

as disposições estabelecidas nas Portarias-Conjunta n. 247/2020 e 

249/2020;

RESOLVE:

Art. 1º. A partir do dia 20.03.2020, os atendimentos aos advogados, 

membros do Ministério Público e Defensores Públicos no gabinete da 3ª 

Vara de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá será realizado por 

videoconferência, através da ferramenta tecnológica denominada Skype.

Art. 2º Para que o atendimento seja realizado, o interessado deverá 

solicitar agendamento por mensagem eletrônica endereçada para 

cba.gab3fazenda@tjmt.jus.br, contendo as seguintes informações:

I - Nome e OAB

II - E-mail e contato Skype
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III - Telefone

IV - Número do processo

V - Assunto

VI - Urgência e sugestão de data

§1º. Os atendimentos por videoconferência serão realizados pelo 

magistrado responsável pela Unidade Judiciária; por isso, serão 

agendados conforme disponibilidade do Juízo, ponderada a urgência 

indicada pelo solicitante.

§2º. Os atendimentos virtuais ocorrerão em dias úteis, durante o 

expediente forense ordinário.

§3º. A data e horário da conferência será comunicada ao solicitante por 

e-mail.

Art. 3º São condições para a realização do atendimento por 

videoconferência:

I - O advogado deverá estar regularmente habilitado nos autos do 

processo objeto do atendimento;

II – O advogado deverá possuir equipamento e expertise para manusear o 

sistema eletrônico em sua unidade computacional;

III - Possuir instalado em seu computador o sistema Skype, acesso 

adequado à internet, câmera de vídeo e microfone;

IV – Realizar o agendamento prévio estabelecido no art. 2º, fornecendo 

todas as informações necessárias;

V - Aguardar, na data e hora designada, a chamada eletrônica via Skype.

§1º. Na data da videoconferência, não sendo possível estabelecer 

conexão de vídeo e som com o advogado, a reunião será redesignada, 

devendo o advogado solicitar novo agendamento.

§2º. O advogado deverá velar para que o ambiente em que pretenda 

reunir-se em videoconferência com o juízo, seja adequado para a 

realização da reunião.

§3º. Não será realizada a reunião em videoconferência caso o advogado, 

no momento de início da chamada, esteja em ambiente inadequado.

§4º. Caso haja impossibilidade para realização da videoconferência por 

parte do Juízo, o atendimento será adiado e reagendado com preferência, 

com comunicação ao advogado.

Art. 4°. As reuniões poderão ser gravadas e armazenadas pelo Juízo para 

eventual controle de conteúdo.

Art. 5°. As dúvidas decorrentes da interpretação ou omissões desta 

Portaria serão sanadas pelo Juízo, por meio de mensagem eletrônica 

endereçada para cba.gab3fazenda@tjmt.jus.br.

Art. 6°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º. Encaminhe-se cópia desta portaria para a Corregedoria-Geral da 

Justiça, bem como para o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

para a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e ainda para a 

Ordem dos Advogados do Brasil.

Cuiabá/MT, 19/03/2020.

Dr. João Thiago de França Guerra

Juiz de Direito

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1057434-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WISTEFFER RICARDO DA CRUZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAONA LAYSLA DA SILVA BOSKA OAB - MT18342/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS SEJUDH (IMPETRADO)

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Razão disso, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR. Nos termos do artigo 7º inciso I 

Lei 12016/09, notifique-se a autoridade apontada como coatora afim de 

que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações que reputar 

necessárias. Dê-se ciência da existência da ação ao órgão de 

representação judicial do Estado de Mato Grosso (artigo 7º inciso II Lei 

12016/09). Após, com ou sem manifestação, dê-se vistas ao Ministério 

Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

JOÃO THIAGO DE FRANÇA GUERRA Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 284389 Nr: 7439-15.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ADAIR TESTA, MAURIO CESAR BENCICE, 

AFONSO DOS SANTOS, AYDES CARVALHO DA SILVA, ANTONIO 

MARCOS DE MELO CHAVES, ADAIR TEREZINHA PEREIRA, DOUGLAS 

TURIBIO SCHUTZE, SEBASTIÃO LOPES, LUCIA APARECIDA JARDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA DA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. DO ESTADO, JOSE VITOR C. 

GARGAGLIONE (PROC.EST.) - OAB:3411/MT

 Vistos... Por essas razões, e havendo nos autos indicativos do 

descumprimento da ordem judicial, DETERMINO nova a intimação do Estado 

de Mato Grosso, na pessoa do Procurador-Geral do Estado, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, comprove nos autos o efetivo cumprimento do 

acordão de fls. 334/348, promovendo os “autores, pelo critério de 

antiguidade, da classe C para a classe Especial de Delegados da Polícia 

do Estado de Mato Grosso”, o que significa, inclusive, a realização de 

todas as anotações funcionais necessárias, retificação de atos de 

aposentação e implantação dos efeitos financeiros, sem prejuízo de 

outras providências administrativas necessárias ao pleno e adequado 

cumprimento da ordem judicial transitada em julgado, sob pena de 

desobediência.No mesmo sentido, DETERMINO também a intimação 

pessoal do Senhor Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, a fim 

de que promova o cumprimento da decisão judicial transitada em julgado, 

promovendo as devidas anotações nas fichas funcionais dos autores e 

comunicações, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de 

desobediência.ADVIRTAM-se as pessoas acima indicadas que o não 

cumprimento da ordem judicial poderá ser punida como ato atentatório à 

dignidade da justiça (§ 1º, do art. 77, do CPC), que desde já fixo em 20% 

(vinte por cento) do valor da causa (§ 2º, do art. 77, do mesmo codex). 

Anoto que a multa fixada não se trata da execução indireta por meio de 

multa civil diária, cabível somente às partes do processo, mas de multa por 

ato atentatório a dignidade da justiça, passível de incidir a terceiros por se 

tratar de sanção dirigida a qualquer pessoa que de qualquer forma 

participa do processo e deixa de cumprir com exatidão as decisões 

jurisdicionais ou cria embaraços à sua efetivação (art. 77 do 

CPC).Intimem-se, com prioridade e em regime de plantão.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 214721 Nr: 23639-68.2005.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANEMAT - Companhia de Saneamento do 

Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE NAAMAN KHOURI - 

OAB:4920/MT - Proc.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO DA SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:7430-A, LUIS GUILHERME LEAL CURVO - OAB:4948

 Vistos.

1. Considerando a possibilidade de aplicação de efeitos infringentes aos 

embargos de declaração interpostos nos autos e, em observância aos 

princípios da não surpresa e do contraditório substancial, intime-se - 

mediante vista dos autos - o embargado para querendo manifestar no 

prazo legal.

 2. Intime-se.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 948973 Nr: 59636-97.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINAH ELITA DE ARRUDA 

LASMAR WIEDTHEUPER - OAB:OAB/MT 14.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando os efeitos da Portaria n. 104/2009 do Conselho Nacional da 

Justiça – a qual determinou a suspensão dos pagamentos aos 

magistrados estaduais de valores relativos às competências anteriores ao 

ano de 2009 -, DEFIRO o pedido apresentado pela parte autora às fls. 

54/58.

Com efeito, nos termos do artigo 313, v, ‘a’, do CPC, DETERMINO o 

sobrestamento do feito pelo prazo máximo de 1 (um) ano.

Não havendo manifestação anterior, findo o prazo, diga a parte autora no 

prazo de 10 (dez) dias.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 847749 Nr: 51211-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA DIVINA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS (PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALTAIR BALIEIRO, 

para devolução dos autos nº 51211-18.2013.811.0041, Protocolo 847749, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019693-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVAN LUDGERE DOS SANTOS GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE OAB - RJ161187 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO RODRIGUES CALDAS OAB - RJ113756-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por GEOVAN LUDGERE 

DOS SANTOS GOMES em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO E 

FUNCAB – FUNDAÇÃO CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT, devidamente 

qualificados na exordial, objetivando a antecipação da tutela jurisdicional 

de evidência para que seja determinado o reingresso do Autor no certame, 

homologando-o, reclassificando-o e convocando-o para apresentar 

documentos e participar do próximo curso de formação. Conta o 

Requerente que participou do concurso regido pelo Edital nº 

002/2013-SAD/SESP/MT, para o provimento de cargos de soldado da 

polícia militar e do corpo de bombeiros militar. Relata que foi aprovado nas 

quatro primeiras fases do certame, tendo sido eliminado na quinta fase, 

por não se enquadrar no limite de idade de 25 (vinte e cinco) anos 

estabelecido pelo edital. Sustenta que os candidatos insatisfeitos 

ingressaram com ações judiciais, e que foram editadas duas leis, a Lei 

Complementar nº 555/2014 que aumentou o limite de idade de vinte e cinco 

para trinta e cinco anos, e a Lei Complementar nº 580/2016 que dispôs 

sobre os efeitos retroativos para alcançar as demandas judiciais em 

trâmite. Requer a tutela de evidência com fulcro no art. 311, II e IV do CPC, 

uma vez que estão presentes a comprovação material da preterição e 

discriminação com o próprio texto da lei acostado, e pela documentação 

com as leis complementares e julgados, tratando-se de matéria 

exclusivamente de direito. Com a inicial vieram documentos. É o relatório. 

Decido. É cediço, por força da regra do art. 311 do CPC, que a tutela de 

evidência deve ser concedida independentemente da demonstração de 

perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, podendo o juiz 

decidir liminarmente apenas nas hipóteses dos incisos II e III. Nesse 

sentido as elucidações de Daniel Mitidiero: “Como regra, a concessão da 

tutela de evidência depende do cotejo entre as posições jurídicas do autor 

e do réu no processo: é dessa comparação que será oriunda a noção de 

evidência. Isso porque a base da tutela de evidência está ligada ao 

oferecimento de defesa inconsistente – que normalmente pressupõe o seu 

exercício. Ocorre que em algumas situações o legislador desde logo 

presume que a defesa será inconsistente (art. 311, II e III). Nesses casos, 

em que a defesa provavelmente será inconsistente, o legislador permite a 

concessão de tutela de evidência liminarmente (art. 311, parágrafo único). 

Nos demais casos a concessão de tutela de evidência só pode ocorrer 

depois da contestação.” (in Breves Comentários ao Novo Código de 

Processo Civil, p. 1380, 3ª ed. rev. e atual., São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2016). O caso concreto, fundado no inciso IV do art. 311 do 

CPC, não está contemplado entre as hipóteses que permitem a análise 

liminar. E apesar de pleitear a tutela de evidência também com base no 

inciso II do CPC, o Requerente não trouxe as alegações que pudessem ser 

comprovadas apenas documentalmente e nem demonstrou que a tese 

estaria firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante (hipótese do inciso II). Posto isso, não sendo possível a análise 

liminar antes da contestação, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. 

Deixo para momento oportuno a apreciação da conveniência da realização 

de audiência de conciliação, tendo em vista as especificidades do Ofício 

Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016 e a 

manifestação de falta de interesse esposada pelo autor na inicial. 

Presentes os pressupostos, DEFIRO a gratuidade de justiça nos termos do 

art. 98 do NCPC. Citem-se os Requeridos para, no prazo legal, 

contestarem os presentes autos. Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1011267-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J B DE JESUS - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR GARCIA DUPIM OAB - MT22354/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

; Sr. GERENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE ATENDIMENTO AO 

CONTRIBUINTE (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1011267-45.2020.8.11.0041. 

IMPETRANTE: J B DE JESUS - ME IMPETRADO: ; SR. GERENTE DA 

SUPERINTENDÊNCIA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE Vistos, etc. 

Trata-se de mandado de segurança individual com pedido de liminar 

impetrado por J B DE JESUS-ME em face da autoridade coatora GERENTE 

DA SUPERINTENDÊNCIA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO - SEFAZ/MT, 

na qual a impetrante sustenta a existência de ato ilegal materializado na 

sua exclusão do Simples Nacional. Vieram-me conclusos. Segundo dispõe 

o artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição da República, “conceder-se-á 

mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade 

ou abuso de autoridade pública for autoridade pública ou agente de 

pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. Com efeito, 

em relação aos requisitos, inerentes a concessão da liminar em Mandado 

de Segurança, a Lei 12.016/2019 é expressa no sentido de que: “Art. 7º 

Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que 

deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato 
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impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente 

deferida, sendo facultado exigir da impetrante caução, fiança ou depósito, 

com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. (...) § 2o 

Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação 

de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do 

exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a 

concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de 

qualquer natureza. ” (Destaquei) Como se vê, a concessão de medida 

liminar em ação mandamental somente é cabível, antes da notificação da 

autoridade coatora (inaudita altera pars), “quando houver fundamento 

relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida", bem 

ainda que a liminar não tenha por objeto “a compensação de créditos 

tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a 

reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de 

aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer 

natureza”. No caso em tela, a documentação acostada aos autos 

demonstra que o pedido de opção pelo Simples Nacional foi indeferido por 

dois motivos, a saber: i) contribuinte não apresentou CND com data de 

31/01/2020; ii) não comprovou a quitação das pendências até 31/01/2020. 

Deveras, sustenta a impetrante que não existia nenhuma pendência em 

31/01/2020 que impedisse o impetrante de obter o credenciamento ao 

regime diferenciado do simples nacional, porquanto as CDAs indicadas 

pela autoridade coatora estavam parceladas (CDA nº 2017472800), em 

processo de compensação ( CDA nº 20191397880) ou com sua 

exigibilidade suspensa (CDA nº 20122675). Pois bem. Nos termos do art. 

1º da Portaria nº 210/2019 -SEFAZ, “os contribuintes mato-grossenses 

que, até o dia 31 de janeiro de 2020, efetuarem opção pelo tratamento 

diferenciado e favorecido, previsto na Lei Complementar (Federal) n° 123, 

de 14 de dezembro de 2006, e apresentarem irregularidades nos termos 

do artigo 2° desta portaria, não sanadas até a referida data, terão a 

respectiva opção indeferida, não se enquadrando no regime especial 

unificado de arrecadação de tributos e contribuições - Simples Nacional”. 

Com efeito, o art. 2º da mencionada portaria considera irregular o 

contribuinte que se enquadre em qualquer das situações a seguir 

arroladas: “Art. 2° Para os fins exclusivos desta portaria, considera-se 

irregular o contribuinte que se enquadrar em qualquer das situações a 

seguir arroladas: I - apresentar débito pendente de pagamento, verificado 

mediante consulta no Sistema CND/CPEND, que integra débitos registrados 

na Secretaria de Estado de Fazenda e na Procuradoria-Geral do Estado; II 

- apresentar restrição à respectiva situação cadastral, a saber: a) 

ausência de inscrição estadual no Cadastro de Contribuinte do ICMS, 

quando contribuinte do imposto; b) inscrição estadual baixada ex-officio; 

c) inscrição estadual cassada; d) inscrição estadual suspensa, exceto 

quando em virtude de pedido do contribuinte, decorrente de paralisação de 

suas atividades; III - estiver omisso na apresentação de GIA-ICMS e/ou 

dos arquivos EFD, conforme for o período, limitado ao prazo decadencial; 

IV - estiver omisso na apresentação de arquivos DeSTDA, conforme for o 

período, limitado ao prazo decadencial; V - exceder o valor limite da 

Receita Bruta Anual, previsto na Lei Complementar (Federal) n° 123, de 14 

de dezembro de 2006. § 1° As irregularidades existentes em relação a 

qualquer dos estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular 

comunicam-se aos demais, determinando a não inclusão no regime 

especial unificado - Simples Nacional - de todos aqueles localizados no 

território mato-grossense. § 2° Não se indeferirá o enquadramento do 

contribuinte no Simples Nacional quando as irregularidades constatadas 

forem atribuídas a integrante do quadro societário do optante ou a outras 

empresas da qual aquele faça parte. § 3° O disposto no § 2° deste artigo 

não se aplica nos casos em que a soma da Receita Bruta Anual das 

empresas, de cujo quadro societário o interessado faça parte, houver 

ultrapassado, em 2019, o previsto na Lei Complementar (Federal) n° 123, 

de 14 de dezembro de 2006, hipótese em que será indeferida a respectiva 

opção. ”. Como se vê, a regularidade fiscal até a data de 31 de janeiro de 

2020 é um dos requisitos para a obtenção do enquadramento no Simples 

Nacional. Sob esse ângulo, a decisão do fisco de indeferir o 

enquadramento da impetrante não encontra supedâneo na norma 

transcrita. Isso porque a Portaria 2010/2019 da SEFAZ não exige a 

expedição de CND/CPEND na data de 31/01/2020; de outro lado, a Certidão 

Positiva com Efeito de Negativa emitida pelo impetrante na data de 

29/01/2020 tem validade até até 27/02/2020 (ID. 30090125), ostentando os 

mesmos efeitos de certidão negativa, conforme estabelece o art. 206 do 

CTN. Cumpre mencionar, no ponto, que conforme demonstrado pelo 

impetrante, os débitos referentes a CDA nº 2017472800 foi parcelado em 

26/12/2019 (ID 30090136), ao passo que o débito referente a CDA nº 

20191397880 foi objeto de confissão com pedido de benefício de 

compensação na data de 27/01/2020, isto é, datas anteriores ao dia 

31/01/2020. Para mais, em relação a CDA 20122675, embora o seu 

parcelamento tenha ocorrido na data de 28/02/2020, os documentos de 

IDs. 30090718 e 30090723 e a própria CPEND Nº 0027684687 (ID 

30090125), demonstram que crédito tributário nela materializada estava 

suspenso. Portanto, os débitos fiscais estaduais que impediram a opção 

pelo SIMPLES ou estavam parcelados ou com a exigibilidade suspensa, 

razão pela qual nada há a obstar a inclusão do impetrante no simples 

nacional. Por derradeiro, indubitavelmente que a exclusão da impetrante do 

Simples Nacional é medida severa que prejudicará a atividade da empresa, 

ultrajando o próprio intuito da Lei que institui o Estatuto Nacional da 

Microempresa e da Empresa de Peque Porte (LC nº 123 de 2006). Nessa 

linha de compreensão, ao menos em análise perfunctória, avisto 

sustentação nas razões descritas na peça isagógica, capazes de ensejar 

a cessação do ato administrativo que excluiu a impetrante do Regime do 

Simples Nacional. Razão disso, DEFIRO A LIMINAR para determinar que o 

impetrado, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, proceda ao 

reenquadramento da impetrante no Simples Nacional, até ulterior decisão 

deste juízo. Intime-se. Nos termos do artigo 7º, inciso I, da Lei 12016/09, 

notifique-se a autoridade apontada como coatora afim de que, no prazo de 

10 (dez) dias, preste as informações que reputar necessárias. Dê-se 

ciência da existência da ação ao órgão de representação judicial do 

Estado de Mato Grosso (artigo 7º, inciso II, da Lei 12016/09). Após, com 

ou sem manifestação, dê-se vistas ao Ministério Público. Cumpra-se, com 

urgência, se necessário em regime de plantão. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. JOÃO THIAGO DE FRANÇA GUERRA Juiz de Direito

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Portaria

PORTARIA N. 001/2020-GAB

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS, Juiz de Direito, DESIGNADO 

para atuar perante a Segunda Vara Especializada em Direito Agrário e a 

Quarta Vara Especializada de Fazenda Pública, ambas da Capital, no uso 

de suas atribuições legais,

 Considerando a epidemia decorrente do COVID-19 – Novo Coronavírus -, 

e as disposições estabelecidas na Portaria-Conjunta n. 247/2020 de 16 de 

março de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º. A partir do dia 20/03/2020 os atendimentos aos advogados, 

membros do Ministério Púbico e Defensores Públicos, nos gabinetes das 

Varas suso mencionadas, será realizado por e-mail e/ou 

videoconferência, através da ferramenta tecnológica denominada Skype.

Art. 2º. Para que o atendimento seja realizado, deverá ser efetuado o 

contato prévio com os assessores de gabinete, através do e-mail: 

gab.4vfpcba@gmail.com para o regular agendamento de atendimento 

online, via Skype.

Art. 3º São condições para a realização do atendimento por 

videoconferência, na presente ocasião:

I - O advogado deverá estar regularmente habilitado nos autos do 

processo objeto do atendimento;

II – O advogado possuir equipamento e expertise para manusear o sistema 

eletrônico em sua unidade computacional;

III - Possuir instalado em seu computador o sistema SKYPE, acesso 

adequado à internet, câmera de vídeo e microfone;

IV – Realizar o agendamento prévio estabelecido no art. 2º, informando o 

número de sua inscrição na OAB e o número do processo sobre o qual 

pretende o atendimento virtual;

V - Informar o número de telefone de contato no agendamento prévio;

VI - Informar o nome de contato SKYPE para chamamento, pelo juízo, 

através do sistema na data e hora designadas; e

VII - Aguardar, na data e hora designada, a chamada eletrônica via 

SKYPE.

§1º. Não sendo possível estabelecer conexão de vídeo e som com o 

advogado, ou deste para com o juízo, a reunião será redesignada, 

devendo o advogado proceder ao reagendamento.

§2º. O advogado deverá velar para que o ambiente em que pretenda 

reunir-se em videoconferência com o juízo, seja adequado para a 

realização da reunião.

§3º. Não será realizada a reunião em videoconferência caso o advogado, 
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no momento de início da chamada, esteja em ambiente inadequado ou em 

movimento.

§4º. Havendo impossibilidade de atendimento do magistrado ao advogado 

na data e hora agendada, haverá redesignação para o horário mais 

próximo, com comunicação ao advogado;

 §5º. Havendo expressivo volume de atendimentos poderá o agendamento 

ser adiado pelo Juízo, preferencialmente dentro da mesma semana em que 

registrada a solicitação de atendimento, cabendo à Assessoria de 

Gabinete informar ao Advogado, com antecedência e justificadamente, 

qualquer alteração de agenda.

Art. 4º os atendimentos virtuais ocorrerão em todos os dias úteis, durante 

todos os dias de expediente forense ordinário, sendo que em havendo 

necessidade de vídeo-chamada e atendimento pelo magistrado, essas 

ocorrerão das 15h às 17h.

Art. 5º. Caberá ao Gabinete juntamente com o magistrado, controlar a 

agenda de videoconferências via SKYPE e tomar todas as providências 

para o adequado funcionamento do sistema.

§1°. Deverá o Gabinete manter registro de todas as ligações solicitando 

agendamento, com identificação dos dados constantes no art. 3º, bem 

como o resultado do agendamento.

Art. 6°. As reuniões poderão ser gravadas e armazenadas pelo Juízo para 

eventual controle de conteúdo.

Art. 7°. As dúvidas decorrentes da interpretação ou omissões desta 

Portaria serão sanadas pelo Gabinete do Juízo.

Art. 8° Esta portaria entra em vigor 20/03/2020.

Cuiabá/MT, 19 de março de 2020

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

Juiz de Direito

 

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016015-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELEGTON LUIZ COLOMBO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI HERMINIO TOME OAB - MT10437/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 1048409 Nr: 45684-17.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICO JORGE DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - 

GESTÃO PLENA, GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DO 

ESTADO/MT, ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA ESTADUAL DE 

SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BORGES SAMPAIO - 

OAB:16246A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAÚDIO JOSÉ DE ASSIS - 

OAB:, SÉRGIO BENEDITO - OAB:

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Específica 

de Urgência ajuizada por ERICO JORGE DA CUNHA em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO, em que objetiva a concessão da antecipação da 

tutela liminar para o fim de ser determinado que o requerido adote as 

providências necessárias para o fornecimento dos medicamentos 

pleiteados na exordial.

 O feito prosseguia sua regular tramitação, quando instado a se manifestar 

do despacho de fl. 180, a parte autora comparece aos autos à fl. 181, 

informando que necessitará da medicação objeto da lide por toda a vida.

É o relato necessário. Fundamento e Decido.

 De acordo com a Resolução TJ-MT/OE n° 09, de 25 de julho de 2019, 

compete a 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de 

Várzea Grande/MT “Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos 

à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas 

precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e 

Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Município de 

Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em 

litisconsórcio com os Municípios do Estado.”

Por oportuno, consigno o disposto no art. 2º da Resolução suso 

mencionada, in litteris:

Art. 2º Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1º desta 

Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, 

distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a 

tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com 

prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença. 

(grifei e negritei)

Resta notório que diante da informação contida em petição de fl. 181, que 

estamos diante de um caso de prestação continuada de medicação, sendo 

evidente a incompetência deste Juízo para o prosseguimento da lide.

Ex Positis, com fundamento na Resolução TJ-MT/OE n. 09, DETERMINO a 

remessa dos presentes autos ao Juízo da 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, para seu regular 

prosseguimento, procedendo-se com as anotações e baixas de estilo.

Intimem-se.

 Às URGENTES providências.

Cuiabá-MT, 18 de março de 2020

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 69117 Nr: 4341-08.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DIRCEU DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL SILVA SANTOS TOMÁZ 

- OAB:26021/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Vistos,

Chamo o feito a ordem.

Depreende-se que suposto “imposto de renda devido (R$ 44.556,09)” fora 

deduzido do montante apurado de R$ 238.278,23, em função de que o 

valor vindicado na petição de fls. 290/291 foi de R$ 178.642,31.

Nesse contexto, infere-se do Demonstrativo de Débito imbricado à fl.292 

que o quantum debeatur alcança o montante base de R$ 238.278,23 

(duzentos e trinta e oito mil, duzentos e setenta e oito reais e vinte e três 

centavos), haja vista que o pagamento parcelado devido resta 

enquadrado na faixa de isenção de imposto de renda, consoante 

explicitado no bojo do Procedimento n° 133674/2017, em trâmite na Central 

de Conciliação dos Precatórios (cópia, fl. 419-v).

Dessarte, estamos diante de evidente erro material, no que diz respeito ao 

valor que deu origem ao precatório, como alegado à fl. 77 do Procedimento 

n° 133674/2017 (fl. 460 deste caderno).

Isto posto, retifico o valor indicado no ofício requisitório n° 00900533/17, 

processo originário n° 1829/1996; qual seja, o montante de R$ 238.278,23 

(duzentos e trinta e oito mil, duzentos e setenta e oito reais e vinte e três 

centavos).

 Oficie o Departamento Auxiliar da Presidência vinculado a Central de 

Conciliação dos Precatórios dando conta do correto montante original do 

precatório.

Intimem-se as partes do teor desta decisão.

Às providências.

Cuiabá, 18 de março de 2020

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 342570 Nr: 12979-10.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE BARROS SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RERISON RODRIGO BABORA - 

OAB:9.578 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO DANTAS PINHEIRO- 

PROC. FEDERAL - OAB:

 DECISÃO

 Vistos,

 Anote-se a fase de cumprimento de sentença.

Em atenção ao petitório (fl. 224/225), intime-se o Executado, Instituto 

Nacional de Seguridade Social - INSS, na pessoa de seu representante 

legal, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o recibo de 

pagamento.

 Por ora, deixo de fixar astreintes, porquanto tal providência tem-se 

mostrado ineficaz para a obtenção de efetividade das ordens judiciais. 

Frise-se, contudo, que, no caso de desobediência, poderão ser 

determinadas outras medidas para a obtenção da tutela específica (art. 

461, § 5º, CPC).

 Indefiro o pedido de bloqueio judicial de valores do ente público, por 

entender que o Requerido providencie por meio administrativo a resolução 

da demanda.

Sem prejuízo, abra-se o novo volume a partir das folhas 200 (duzentas), 

com termo de encerramento para o volume I e termo de abertura para o 

novo volume, conforme determina a Consolidação da Corregedoria Geral 

da Justiça – CNGC.

Após, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Cuiabá/MT, 19 de março de 2020.

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013013-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JOSEFOVISCZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1013013-45.2020.8.11.0041. AUTOR(A): PEDRO JOSEFOVISCZ REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Cuida-se de 

AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por PEDRO JOSEFOVISCZ 

contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL sem pedido liminar. 

Postulou assistência judiciária gratuita. Atribuiu à causa o valor de R$ 

59.880,00. Com a exordial vieram os documentos. É a síntese necessária. 

Fundamento e decido. A parte requerente declarou impossibilidade de 

custeio das custas e despesas processuais e juntou documentos. 

Contudo, em se tratando de ações acidentárias, a Lei 8.213/91, em seu 

art. 129, § único, concede a isenção ao segurado de qualquer pagamento 

de custas e verbas relativas à sucumbência, razão pela qual a parte 

autora não necessita comprovar a sua situação de miserabilidade para o 

ajuizamento do pedido Ante orientação do (i) CNJ (Recomendação 

Conjunta n° 01 de 15/12/2015); (ii) teor do Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV nº 03/2017 emitido pelo Coordenador do Núcleo 

Previdenciário da Procuradoria Federal de Mato Grosso e (iii) aparente 

necessidade de comprovar a redução (total/parcial) da capacidade 

laborativa, determino a produção de prova pericial na forma do artigo 

464/CPC. Nomeio como perito o Doutor JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, 

devidamente cadastrado pela CGJ/TJMT com endereço profissional à Rua 

Barão de Melgaço, S/N, Praça Moreira Cabral, CEP 78020-901, telefone 

celular (65) 99601-1639 e fixo desde já os honorários no importe de R$ 

600,00. Tendo em vista a hipossuficiência do requerente, nos termos do 

artigo 373, § 1º/CPC, redistribuo o ônus da prova, de modo que caberá ao 

INSS produzir a perícia técnica. O requerido antecipará, desde logo, os 

honorários periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, por 

tratar-se de ação que tem por objeto acidente de trabalho. Desta forma, 

intime-se o requerido para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o depósito 

dos valores dos honorários junto à Conta Única do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso vinculada a presente ação previdenciária, pena de 

anuência e concordância tácita com eventual bloqueio dos valores. 

Seguem os quesitos do Juízo a serem respondidos pelo perito, nos moldes 

da Recomendação do CNJ nº 01/2015: 01 – O (A) Requerente é 

portador(a) de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, 

desde quando? 02 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia 

sofrida pelo(a) Requerente? 03 – Quais as lesões e/ou consequências 

decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo(a) Requerente? 04 – Existe 

nexo causal/concausal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia 

com o trabalho realizado pelo(a) Requerente? Em caso positivo, quais os 

elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de 

causalidade? 05 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia 

impediam o exercício de atividade laboral do(a) Requerente à época dos 

fatos narrados na inicial, no desempenho de suas atividades laborais 

diárias? 06 – Atualmente qual o estado de saúde do(a) Requerente, e se 

as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua 

capacidade funcional? 07 – Diga o(a) Sr. (a). Perito (a) se a atividade 

declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, 

se de forma leve, moderada ou intensa? 08 – O diagnóstico atual foi 

estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame 

complementar? 09 – No caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, 

indicando a existência de exame complementar, qual foi o resultado do 

mesmo? 10 – A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva 

(descompensada) ou estabilizada (residual)? 11 – O(A) Requerente 

apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente 

exercia? 12 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o(a) Sr(a). 

Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou 

temporária? 13 – Caso a resposta ao quesito 11 seja negativa, diga o Sr. 

Perito se é possível identificar a presença de incapacidade laborativa 

pregressa compatível com os fatos narrados na inicial, bem como o 

período de duração da suposta incapacidade e os elementos técnicos 

objetivos que o levaram a tal conclusão? 14 – Se a incapacidade for 

considerada temporária, qual o prazo estimado a recuperação laborativa? 

15 – Se a incapacidade for considerada permanente, a incapacidade é 

uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional? 16 – Caso a 

resposta ao quesito 15 seja que a incapacidade foi considerada 

permanente, existe capacidade laborativa residual para cumprimento de 

programa de reabilitação profissional? Superadas as fases precedentes, 

CITE-SE o requerido, na pessoa do seu representante legal (art. 242, § 3º 

c/c 247, III, ambos do CPC), para, querendo, no prazo legal, oferecer 

contestação (art. 335 c/c 183, § 1º e 2º, ambos do CPC), consignado às 

advertências legais. Cumpra-se com urgência. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Cuiabá, data registrada no sistema. (Assinado 

digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010944-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSIMARA ALMEIDA BARRETO CAMACHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA OAB - MT16095-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 
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disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: A vertente ação deveria ter sido, 

obrigatoriamente, proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, 

conforme a Lei Federal n. 12.153/2009 e também pelo que preceitua, 

expressamente, a Resolução n. 04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque 

o valor da causa é INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, 

único critério que define a competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, salvo as exceções legais. Nesse sentido decidiu recentemente o 

E. TJMT, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 

85560/2016, julgado em 28/11/2018, no qual ficou fixada a competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento 

das ações referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja 

inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade 

da matéria e da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções 

contidas na Lei Federal n. 12.153/2009. Além do mais, a competência do 

Juizado mencionado é absoluta, ex lege. Assim, torna-se imperioso 

declinar da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Diante disso, e considerando que a competência ratione materiae é 

absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, 

declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º da Lei n. 

12.153/2009, artigos 1º, §1º, incisos IX e X, e 2º, ambos da Resolução n. 

004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria n. 635/2015-PRES. e no 

Ofício Circular n. 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA COMPETÊNCIA em 

favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a 

análise e julgamento da presente ação. Intimem-se. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, 17 de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009453-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, no prazo de 5 

dias, o valor referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento de diligência de notificação da autoridade coatora no Bairro 

Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1009762-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R.N GREGIO TRANSPORTES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA OAB - MT10742-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

. Superintendente de Controle de Fiscalização de Trânsito da SEFAZ/MT 

(IMPETRADO)

Gerente da Gerência de Monitoramento e suporte à fiscalização de 

trânsito (IMPETRADO)

ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: ISTO POSTO, consoante fundamentação 

supra, DEFIRO A LIMINAR vindicada, para determinar a autoridade coatora 

que proceda com a reativação do credenciamento de emissão de nota 

fiscal eletrônica da impetrante, bem como suspenda a medida cautelar 

administrativa imposto, até decisão de mérito. Notifique-se a autoridade 

coatora, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações de 

praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão. Oficie-se a 

Procuradoria do Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da 

inicial, para que querendo ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n° 

12.016/2009). Após, colha-se parecer do Ministério Público no prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias, nos termos do art. 12 da Lei n° 

12.016/2009. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Após, cls. para 

sentença.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1001798 Nr: 24166-68.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DOMINGOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA FREIBERG - 

OAB:15.813A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA VIANA RIBEIRO - 

OAB:PROC. FEDERAL

 ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, conheço dos Embargos 

de Declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque ausente qualquer 

vício, os REJEITO, mantendo incólume a decisão embargada.Nesta 

oportunidade, determino a intimação pessoal do representante do INSS 

para, no prazo de 10 (dez) dias, proceder com o pagamento dos 

honorários periciais, devendo acostar comprovante do mesmo nos 

autos.Intimem-se.Cumpra-se o já determinado.ROBERTO TEIXEIRA 

SERORJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1035489 Nr: 39362-78.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILAINE CRISTINA DE SOUZA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT, FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT, KALYNCA SILVA INES DE ALMEIDA - OAB:15.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS TEODORO JOSÉ 

HUGUENEY IRIGARAY (PROC. ESTADO) - OAB:2569/MT

 ISTO POSTO, com base na fundamentação retro, rejeito a preliminar de 

impugnação à justiça gratuita e, no mérito, JULGO PROCEDENTES OS 

PEDIDOS da inicial para declarar o direito de conversão e pagamento em 

pecúnia das licenças prêmios e férias não usufruídos, apurados em fase 

de liquidação de sentença nos termos dos documentos de fls. 34 e, via de 

consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito nos termos do 

art. 487, I do CPCRessalto que os juros de mora e correção monetária 

deverá observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 

810). Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os 

quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do CPC/2015.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com 

as devidas baixas de estilo. Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1134211 Nr: 24793-38.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALMYR BENEDITO SANTANA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE
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 ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO vindicado, para, ratificando a tutela específica 

deferida alhures, condenar os Requeridos que adotem todas as 

providências necessárias para que a autora seja transferida 

imediatamente para uma vaga de Unidade de Terapia Intensiva – UTI para a 

realização de tratamento médico ao quadro grave que se apresenta, nos 

termos da prescrição fornecida pelo médico especialista (ID nº 18401215), 

e, via de consequência, EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.Deixo de condenar 

o Estado em honorários advocatícios, porquanto sendo o credor – 

Defensoria Pública, órgão do devedor – Estado de Mato Grosso, ocorre à 

causa extintiva das obrigações denominada confusão, nos termos do art. 

381 do Código Civil. Por derradeiro, condeno, ainda, o requerido Município 

de Cuiabá, ao pagamento de honorários advocatícios que fixo por 

equidade em R$ 1.000,00 (um mil reais) nos temos do §2º e § 8º do art. 85 

do CPC/2015.Sem custas, nos termos da Lei Estadual nº 

7.603/01.Intime-se.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1005532 Nr: 25718-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO LACHOVICZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE GESTÃO FLORESTAL - 

SGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CANDIDO DOS SANTOS ROSA 

JUNIOR - OAB:5564-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, consoante a fundamentação exposta, CONCEDO A 

SEGURANÇA pleiteada para determinar à autoridade coatora que conclua 

a análise do processo administrativo nº 46214/2011, no prazo de 05 

(cinco) dias, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.Isento de 

custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 

105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição 

Estadual.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 987882 Nr: 17644-25.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIS SOARES COELHO LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PRIETO - 

OAB:OAB/MT 7360-B, PAULA GOMES DE SOUZA PRIETO - 

OAB:22531/O, RAFAEL CATISTE TENÓRIO - OAB:16331/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na exordial, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.Condeno a Requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos 

do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015, ficando a obrigação suspensa 

nos termos do art. 98, §3º do CPC.Intimem-se.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com todas as 

baixas de estilo. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1047463 Nr: 45144-66.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO ROXO MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALTAIR BALIEIRO, 

para devolução dos autos nº 45144-66.2015.811.0041, Protocolo 

1047463, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

Vara Especializada de Execução Fiscal

Portaria

PORTARIA Nº 01/2020-GAB2.

A Excelentíssima Senhora Doutora ADAIR JULIETA DA SILVA, Juíza de 

Direito II da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca 

de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a epidemia decorrente do COVID-19 – Novo 

Coronavírus-, e as disposições estabelecidas na Portaria Conjunta n. 

247/2020 de 16 de março de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º – A partir de 20/03/2020 os atendimentos aos Advogados, 

membros do Ministério Público e Defensores Públicos, no Gabinete 2 da 

Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, 

será realizado prioritariamente por telefone e e-mail funcional.

Art. 2º - Para que o atendimento seja realizado, deverá ser efetuado o 

contato através do telefone ou e-mail.

I – Em se tratando de ato da Secretaria Judicial da Vara Especializada de 

Execução Fiscal Estadual – e-mail: cba.exefiscal@tjmt.jus.br.

II – Em se tratando de ato do Gabinete 2 da Vara de Execução Fiscal 

Estadual – telefone/whatsapp: (65) 99326-3501.

Art. 3º – As dúvidas decorrentes da interpretação ou omissões desta 

Portaria serão sanadas pela Secretaria/Gabinete do Juízo.

Art. 4º – Esta portaria entra em vigor em 20/03/2020.

Cuiabá, 19 de março de 2020.

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito

Intimação
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0002061-66.2018.8.11.0082 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/06/2018 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: BANCO BRADESCO SA CNPJ Nº 

60.746.948/0417-30 - CONTRIBUINTE 150621 CDA Nº 1588649 - venc. 

25/01/2008 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3456 - MULTA ADM. PROC. ADM. 

Nº 95515/2015 - DÍVIDA Nº 22509337 VALOR DA CAUSA: R$ 34.784,92 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) 

na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO 

VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do 

recebimento da Carta Citação no endereço informado pelo Município 

Exequente, ou sobre a não devolução do AR, indicando a data da 

expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070020/3/2020 Página 367 de 569



for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, 

indicando como foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública 

Municipal (carga com ciência nos autos ou carga/descarga registrada no 

Sistema Apolo sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no 

Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

fcoa mf -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento 

jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 

26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de exceção na 

Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo 

Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente) FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0008006-41.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CMS ASSESSORIA DE CONDOMINIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0008006-41.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/02/2010 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: CMS ASSESSORIA DE CONDOMINIOS LTDA - ME 

CNPJ Nº 02.153.415/0001-20 - CONTRIBUINTE .. CDA's Nºs 92944; 92943; 

92946; 92947; 92950; 92945. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. VALOR DA 

CAUSA: R$ 1.510.782,89 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... A competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta 

Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, 

que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 

09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos 

antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta data. Trata-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) 

CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em 

epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na 

qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual 

DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a 

realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada, indicando ID e fls., 

número do AR, data do recebimento da Carta Citação no endereço 

informado pelo Município Exequente, ou sobre a não devolução do AR, 

indicando a data da expedição da Carta Citação, com número do ID e fls. 

respectivo, conforme for o caso; bem como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA 

da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente sobre a eventual 

INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada a intimação 

pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência nos autos 

oucarga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos autos 

físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 

205 CPC. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito Fcoa mf -CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 
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empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 

26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de exceção na 

Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo 

Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente) FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0001805-33.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO BATISTA DE MELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0001805-33.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 04/01/2010 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: FRANCISCO BATISTA DE MELO CPF Nº 

730.592.931-04 - CONTRIBUINTE .. CDA Nº 17505 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº .. VALOR DA CAUSA: R$ 403,70 DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... A competência deste Juízo Titular do 

Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo Provimento 

nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada 

pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual estes 

autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta data. 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos oucarga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos 

autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa mf -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 

26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de exceção na 
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Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo 

Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente) FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0002555-69.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KAMAYURA - CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0002555-69.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/01/2009 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: KAMAYURA - CONSTRUTORA LTDA - ME CNPJ Nº 

00.304.909/0001-33 - CONTRIBUINTE .. CDA's Nºs 229990/2008 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. VALOR DA CAUSA: R$ 1.034,86 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... A competência deste 

Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida 

pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, 

foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela 

qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão 

nesta data. Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o 

pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na 

exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA 

e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, 

em DEZ DIAS: a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da 

Parte Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento 

da Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou 

sobre a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta 

Citação, com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem 

como, b) CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal 

Exequente sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como 

foi efetuada a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga 

com ciência nos autos oucarga/descarga registrada no Sistema Apolo 

sem ciência nos autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito Fcoa mf -CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 

26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de exceção na 

Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo 

Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 
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Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente) FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0040565-51.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0040565-51.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/12/2010 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME CNPJ Nº 

03.478.948/0001-45 - CONTRIBUINTE .. CDA's Nºs 0 INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº .. VALOR DA CAUSA: R$ 881,06 DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à 

Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao 

Sistema PJe TJMT, na qual NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor que, em DEZ DIAS: 

a) CERTIFIQUE sobre a realização da CITAÇÃO VÁLIDA da Parte 

Executada, indicando ID e fls., número do AR, data do recebimento da 

Carta Citação no endereço informado pelo Município Exequente, ou sobre 

a não devolução do AR, indicando a data da expedição da Carta Citação, 

com número do ID e fls. respectivo, conforme for o caso; bem como, b) 

CERTIFIQUE sobre CIÊNCIA da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente 

sobre a eventual INEXISTENCIA DA CITAÇÃO, indicando como foi efetuada 

a intimação pessoal da Advocacia Pública Municipal (carga com ciência 

nos autos oucarga/descarga registrada no Sistema Apolo sem ciência nos 

autos físicos). A seguir, voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito Fcoa mf -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 

26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de exceção na 

Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo 

Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 
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que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente) FIM

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002613-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIOMIRO MATTES MACHRY - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO OAB - MT12579-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1002613-06.2019.8.11.0041 AUTOR(A): CLAUDIOMIRO MATTES MACHRY 

- ME RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. O Estado de Mato 

Grosso, devidamente qualificado nos presentes autos como requerido, 

interpôs no id nº 18099400 os presentes Embargos de Declaração em 

face da r. decisão proferida no id nº 17647363 sob o argumento de que 

houve omissão uma vez que o valor a qual a multa foi fixada supera o que 

a jurisprudência tem estipulado. Assim, requer o recebimento dos 

presentes embargos declaratórios, visando que sejam sanados os vícios 

apontados. Os embargos foram interpostos no prazo legal, como disciplina 

o art. 1.023 do NCPC e conforme certificado no id nº 19908640. Vieram os 

autos conclusos. É o Breve Relato. Decido. Os Embargos Declaratórios 

prestam-se a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões, contradições 

ou erro material no julgamento. De plano, verifico que inexiste qualquer 

razão plausível para acolher os Embargos, posto que a irresignação do 

embargante diz respeito à essência da decisão proferida e não a eventual 

omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não pode ser 

acolhida na via eleita. Isto posto, rejeito os Embargos Declaratórios de id nº 

18099400, permanecendo inalterada a decisão de id nº 17647363, ante a 

inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro 

material. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Após, intime-se a parte autora, para, querendo, impugnar a contestação 

de id nº 18669837, no prazo legal. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Decisão
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0500473-95.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/08/2015 14:53:35 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: FERNANDA BRITO DOS REIS CPF Nº 

710.240.261-91 - CONTRIBUINTE 734945825 CDA's Nºs 2012/0804030; 

2013/0874093; 2014/1066657 e 2015/1214692. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

04.1.14.001.0392.001 – IPTU’s. VALOR DA CAUSA: R$147.660,93- 

DECISÃO 198 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL distribuída eletronicamente via PJe em 

12/08/2015, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação a FERNANDA BRITO 

DOS REIS – CPF Nº 710.240.261-91, tendo por objeto o recebimento dos 

créditos inscritos nas CDA’s em epígrafe, referentes ao não pagamento de 

IPTU’sque incidiram sobre o imóvel de Inscrição Municipal n° 

04.1.14.001.0392.001, e o valor atribuído à causa foi R$147.660,93- (ID 

307613). A petição inicial veio instruída com cópias das CDA’s acima 

citadas (ID 307614). Em 26/08/2015 foi determinada a citação da Parte 

Executada (ID 315206), interrompendo-se o prazo prescricional, nos 

termos do Art. 174 do CTN, tendo sido expedida Carta de Citação em 

31/08/2015 (ID 319504), a qual retornou ao Juízo COM assinatura de 

recebimento (ID 810575). Em 11/04/2016 a Secretaria deste Juízo 

certificou que “decorreu o prazo das citações, sem o pagamento do débito 

e sem oferecimento de bem à penhora” (ID 810864). Em 03/06/2016 o 

Município Exequente peticionou nos autos para requerer a PENHORA, via 

BACENJUD, da quantia atualizada de R$174.900,72-, sobre eventuais 

depósitos em dinheiro e aplicações financeiras em nome da Parte 

Executada (ID 1405915), juntando na ocasião as “CDA’s Atualizadas” 

(ID1405916) e “Extrato do Contribuinte” (ID 1405919). Em 28/09/2017 o 

Município Exequente peticionou nos autos para requerer a DESISTÊNCIA 

DA AÇÃO, com fundamento no Art. 26 da LEF, e a liberação dos bloqueios 

efetivados nas contas da Parte Executada (ID 10072615), juntando na 

oportunidade “Informação Cadastral”, onde se lê: “Conforme análise no 

sistema GAT, base cartográfica cadastral do Sistema SIGCUIABÁ, planta 

de loteamento e visualização de imagens, constata-se que o cadastro com 

inscrição 04.1.14. 001.0392.001 ( é indevido e que os lançamentos 

referentes aos anos de 2011 a 2017 devem ser cancelados, tendo em 

vista o parcelamento e registro cadastral dos lotes de forma 

individualizada, considerando ainda que o período de 2011 a 2013 o 

loteamento estava em construção.”, sic, ID 10072617. Na mesma data 

acima, este Juízo proferiu SENTENÇA HOMOLOGANDO o pedido de 

desistência, declarando EXTINTO o presente processo eletrônico, SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, face o CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO das 

CDA’s que instruíram a inicial, bem como promoveu o devido 

DESBLOQUEIO dos valores penhorados eletronicamente, tendo 

condenado o Município Exequente ao pagamento das custas processuais 

(ID 10083602). Em 20/08/2018 o Município Exequente interpôs EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS, alegando a existência de ERRO MATERIAL da sentença 

retro “quando condena a Fazenda Pública Municipal ao pagamento de 

custas e emolumentos processuais sucumbenciais”, sic, (ID 14833485). 

Em 28/02/2019 este Juízo DETERMINOU ao Sr. Gestor Judiciário que 

certificasse acerca da tempestividade dos Embargos Declaratórios retro 

(ID 16545649). Em 15/10/2019 a Secretaria deste Juízo certificou que “os 

Embargos de Declaração foram opostos tempestivamente, no ID 

14833418”, sic, ID 25037875. A competência deste Juízo Titular do 

Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo Provimento 

nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada 

pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual estes 

autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta data. Eis 

o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Sabe-se que os 

Embargos de Declaração são espécie sui generis de ‘recurso’, que têm 

finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando 

obscuridade ou contradições de qualquer decisão judicial, portanto não 

devem ter caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo 

ou aclaratório. No caso presente, após releitura da sentença embargada 

verifico que assiste razão ao Município Embargante, uma vez que este 

Juízo, ao prolatar a decisão que extinguiu esta execução, incorreu em 

ERRO MATERIAL quando condenou o Município Exequente ao pagamento 

das custas processuais, sendo, portanto, equivocada neste ponto. De 

fato, no caso presente não há que se falar em qualquer ônus para o 

Município Embargante, pois INEXISTIU intervenção da Parte Executada 

regularmente citada (ID 810575), aplicando-se o disposto no Art. 39 da Lei 

nº 6.830/1980 (LEF), verbis: “Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita 

ao pagamento de custas e emolumentos. A prática de atos judiciais de seu 

interesse independerá de preparo ou de prévio depósito. Paragrafo único. 

Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas 

pela parte contrária.” Dessa forma, com fundamento nos Arts. 1.022 e 

1.026 do CPC, ACOLHO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo 

Município Exequente no ID 14833485, em relação à sentença de ID 

10083602, a fim de CORRIGIR O ERRO MATERIAL do decisum, alterando-o 

nos seguintes termos: ONDE SE LÊ: “CONDENO a Fazenda Pública 

Municipal ao pagamento de custas processuais.” LEIA-SE: “ISENTO de 

custas processuais, conforme Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS inexistentes, face a ausência de 

intervenção processual da Parte Executada.” Consequentemente, 

DETERMINO ao Sr. Gestor que proceda imediatamente às anotações sobre 

as alterações da sentença no Sistema PJe INTIME (PJe e DJe) 

imediatamente o Município Exequente desta sentença, através do 

Procurador Fiscal que subscreveu os Embargos Declaratórios de ID 

14833485, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC. INTIME a Parte Executada, pessoalmente por Carta Registrada, em 

homenagem aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º, 
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bem como Arts. 271, e 274, todos do CPC. Após o trânsito em julgado, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e 

Sistema PJe do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. A seguir, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos eletrônicos. PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 do CPC. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito lja - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. 

Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 223. 

Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato 

processual, independentemente de declaração judicial, ficando 

assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição 

legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da 

decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da 

imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil 

ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de 

provimento do recurso. Art. 997. Cada parte interporá o recurso 

independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. 

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que 

os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a 

Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. ... § 

5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os 

recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. ... Art. 1.023. Os 

embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida 

ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e 

não se sujeitam a preparo. Art. 1.026. Os embargos de declaração não 

possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de 

recurso. FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1027066-36.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 31/08/2017 08:58:53 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANTÔNIO CARDOZO DOS SANTOS CPF Nº 

359.365.259-53 - CONTRIBUINTE 376369 CDA’s Nº 2014/1083267; 

2015/1231850; 2016/1291518; 2017/1548858. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

04.2.14.060.0175.001 – IPTU’s. VALOR DA CAUSA: R$14.604,72- 

DECISÃO 200 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL distribuída eletronicamente via PJe em 

31/08/2017, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ANTÔNIO 

CARDOZO DOS SANTOS – CPF Nº 359.365.259-53, tendo como objeto o 

recebimento dos créditos inscritos nas CDA’s Nº 2014/1083267; 

2015/1231850; 2016/1291518; 2017/1548858, referentes ao não 

pagamento de IPTU’s que incidiram sobre o imóvel de Inscrição Municipal 

nº 04.2.14.060.0175.001, e o valor atribuído à causa foi R$14.604,72- (ID 

9671848). A petição inicial veio instruída com as CDA's acima 

mencionadas (ID 9671854). Em 08/09/2017 foi determinada a citação da 

Parte Executada (ID 9792036), interrompendo-se o prazo prescricional do 

Art. 174 do CTN, tendo sido expedida Carta de Citação em 12/12/2017 (ID 

11092967). Em 27/07/2018 a Parte Executada, através de sua Advogada 

Constituída, compareceu aos autos para apresentar EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em síntese, a sua ilegitimidade passiva 

por não ser proprietário do imóvel sobre o qual incidiram os IPTU’s sub 

judice, requerendo, por fim, o acolhimento da referida Exceção, bem com a 

condenação do Município Exequente ao pagamento dos honorários 

advocatícios sucumbenciais (ID 14416416), juntando na oportunidade os 

documentos ID’s 14414439, 14414480; 14414485; 14415773; 14415782; 

14415805; 14415817; 14416252; 14416273. Em 03/06/2019 o Município 

Exequente peticionou nos autos para se manifestar acerca da Exceção de 

Pré-Executividade retro, afirmando que, diante da documentação 

apresentada pela Parte Executada/Excipiente, as CDA’s sub judice foram 

canceladas, requerendo a DESISTÊNCIA DA AÇÃO, conforme autoriza o 

Parecer Jurídico n° 372/2019/PGM-PFM-NAGEF, bem como a extinção do 

processo sem julgamento de mérito, nos termos do Art. 485, VIII, do CPC 

(ID 20602435), juntando na oportunidade “Extrato do Contribuinte” (ID 

20602889), “Boletim de Cadastro Imobiliário” (ID 20603141), “Histórico do 

Contribuinte” (ID 20603554) e “Parecer 372/2019” (ID 20603974). Em 

25/07/2019 o MM°. Juiz de Direito Auxiliar da CGJ Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, em sede de REGIME DE EXCEÇÃO 2019, proferiu 

SENTENÇA julgando extinta a presente execução, com fundamento no Art. 

26 da LEF (ID 21345170). Em 01/08/2019 a Parte Executada, através de 

sua Advogada Constituída, opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

afirmando que “a sentença não fixou honorários de sucumbência, 

restando, assim, omissa quanto ao pedido “g”, do item 5 da Exceção de 

Pré Executividade”, sic, requerendo acolhimento para sanar a omissão 

apontada (ID 22261399). Em 04/09/2019 o Município Exequente peticionou 

nos autos para apresentar CONTRARRAZÕES aos Embargos de 

Declaração, requerendo que os referidos Embargos sejam rejeitados “ante 

a inexistência de qualquer omissão no comando da sentença, uma vez 

que o decisum aplicou corretamente a interpretação da extinção da 

execução fiscal pelo pagamento”, sic, (ID 23351552). Em 24/01/2020 a 

Secretaria deste Juízo certificou que os Embargos Declaratórios foram 

opostos tempestivamente (ID 28351294). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Sabe-se que os 

Embargos de Declaração são espécie sui generis de ‘recurso’, que têm 

finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando 

obscuridade ou contradições de qualquer decisão judicial, portanto não 

devem ter caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo 

ou aclaratório. Acerca dos Embargos de Declaração, assim dispõe o Art. 

1.022 do CPC, verbis: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. 

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se 

manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em 

incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II 

- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.” No caso 

presente, insurgiu-se a Parte Embargante contra suposta omissão na 

sentença de ID 21345170, argumentando, em resumo, que a referida 

sentença “não fixou honorários de sucumbência, restando, assim, omissa 

quanto ao pedido “g”, do item 5 da Exceção de Pré Executividade”, sic, (ID 

22261399). Entretanto, da análise dos autos, constata-se que a decisão 
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embargada apreciou as questões que se apresentavam, tendo afirmado 

de forma clara que: “nos termos do que estabelece a Lei de Execução 

Fiscal, no art. 26, extingue-se a execução quando houver o cancelamento 

da inscrição de dívida ativa", sic (ID 21345170). Dessa forma, no caso 

presente, evidencia-se a INEXISTÊNCIA DA OMISSÃO alegada, 

revelando-se que se trata apenas mera insurgência da Parte Embargante 

em face de decisão que lhe foi desfavorável, sendo certo que a 

providência requestada em sede de Embargos de Declaração extrapola o 

âmbito de abrangência do presente recurso, devendo ser discutida em 

sede recursal própria para esta finalidade, pois este Juízo Titular não tem 

competência para alterar a conclusão a que chegou o MMº Juiz de Direito 

Auxiliar CGJ TJMT em sede de REGIME DE EXCEÇÃO 2019. Assim, com 

fundamento nos Arts. 1.022 e 1.026 do CPC/2015, REJEITO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de ID 22261399, mantendo incólume a 

sentença embargada de ID 21345170. INTIME (PJe e DJe) a Parte 

Embargante, através de sua Advogada Constituída subscritora dos 

Embargos Declaratórios de ID 22261399, conforme Arts. 271 e 274, ambos 

do CPC. INTIME (PJe e DJe) o Município Embargado, através da Sra. 

Procuradora Fiscal subscritora das Contrarrazões aos Embargos 

Declaratórios de ID 23351552, nos termos dos Arts. 269, § 3º e 270, § 

único do CPC. CERTIFIQUE sobre a interposição tempestiva (Art. 1003, § 

5º c/c Arts. 1.023 e 1.026 do CPC) e voluntária de recurso (Art. 997 CPC), 

se houver. Após, estando preclusa a sentença embargada de ID 

21345170, conforme Arts. 223 e 995 CPC, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e preclusão (ATO ORDINATÓRIO) e CUMPRA na íntegra a 

parte final da referida sentença. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 

205 CPC. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema 

PJe TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

lja - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento 

jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 223. Decorrido o 

prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, 

independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à 

parte provar que não o realizou por justa causa. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da 

decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. 

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por 

decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco 

de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a 

probabilidade de provimento do recurso. Art. 997. Cada parte interporá o 

recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências 

legais. Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data 

em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a 

Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. ... § 

5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os 

recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. ... Art. 1.023. Os 

embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida 

ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e 

não se sujeitam a preparo. Art. 1.026. Os embargos de declaração não 

possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de 

recurso. - PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. 

Dispõe sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, em observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de 

Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de exceção na 

Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo 

Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012842-88.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 08:35:45 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: AQUARIO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 

CNPJ Nº 03.336.674/0001-50 - CONTRIBUINTE 7970. CDA's Nºs 2016 / 

1272305; 2017 / 1534625; 2018 / 1608335 e 2019 / 1851154. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.8.43.005.0288.001. VALOR DA CAUSA: R$ 

1.334.993,67- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. 

CITE a Parte Executada por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 
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ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 
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40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012841-06.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 08:32:50 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ALIRIO MOREIRA SOARES CPF Nº 047.833.441-91 - 

CONTRIBUINTE 82847. CDA's Nºs 2016 / 1328683; 2017 / 1549708; 2018 / 

1701187 e 2019 / 1907050. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

04.1.33.002.0030.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.228,77- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 
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não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 
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à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012866-19.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 09:53:42 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: DIRCE DA SILVA RODRIGUES CPF Nº 

157.224.221-34 - CONTRIBUINTE 346687. CDA's Nºs 2016 / 1319380; 

2017 / 1560547; 2018 / 1637306 e 2019 / 1846031. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.5.13.062.0330.002 . VALOR DA CAUSA: R$ 2.506,76- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 
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sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 
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40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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CUIABÁ EXECUTADO: DIOMEDES JOSE DA SILVA CPF Nº 137.772.461-15 
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2018 / 1687178 e 2019 / 1814369. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

04.1.22.013.0085.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.507,40- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 
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não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 
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à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012846-28.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 08:43:35 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CERLI RODRIGUES AGUIAR SILVA CPF Nº 

799.358.931-20 - CONTRIBUINTE 322595 . CDA's Nºs 2016 / 1349228; 

2017 / 1475121; 2018 / 1650246 e 2019 / 1787706. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.4.33.082.0672.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.762,70- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 
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sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 
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40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012862-79.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 09:40:14 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: DIEGO BARBOSA CUNHA CPF Nº 002.832.011-50 - 

CONTRIBUINTE 379132. CDA's Nºs 2016 / 1364750; 2017 / 1557253; 2018 

/ 1612418 e 2019 / 1835873. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.3.21.009.0191.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.310,85 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070020/3/2020 Página 387 de 569



não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 
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à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012858-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCY DA CUNHA DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012858-42.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 09:30:12 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: DARCY DA CUNHA DIAS CPF Nº 866.265.311-15 - 

CONTRIBUINTE 11996. CDA's Nºs 2016 / 1302402; 2017 / 1509545; 2018 / 

1623938 e 2019 / 1814493. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.9.45.029.0224.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.506,42- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 
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sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 
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40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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2017 / 1455134; 2018 / 1680566 e 2019 / 1844072. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.5.11.003.0482.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.509,26- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 
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não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 
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à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012923-37.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 11:06:25 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ARI JOAO DE FARIAS CPF Nº 324.047.511-15 - 

CONTRIBUINTE 49675. CDA's Nºs 2016 / 1325086; 2017 / 1511407; 2018 / 

1674080 e 2019 / 1795096. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.6.31.033.0229.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.612,23- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 
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sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 
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40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012920-82.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 11:04:16 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOAO DAMACENO PEREIRA CPF Nº 

034.938.221-20 - CONTRIBUINTE 95568. CDA's Nºs 2016 / 1344538; 2017 

/ 1513146; 2018 / 1668140 e 2019 / 1781181. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.15.009.0121.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.524,93- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 
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não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070020/3/2020 Página 398 de 569



à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012929-44.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 11:08:27 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: MARGARIDA DIAS DE MOURA SILVA CPF Nº 

346.218.491-15 - CONTRIBUINTE 24466. CDA's Nºs 2016 / 1277644; 2017 

/ 1469108; 2018 / 1622940 e 2019 / 1846596. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.13.018.0539.002. VALOR DA CAUSA: R$ 2.521,25- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 
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sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 
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40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012856-72.2020.8.11.0041
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MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO ROBERTO VARGAS LIMA (EXECUTADO)
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012856-72.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 09:25:37 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: BENEDITO ROBERTO VARGAS LIMA CPF Nº 

362.055.751-91 - CONTRIBUINTE 95856. CDA's Nºs 2016 / 1351450; 2017 

/ 1514262; 2018 / 1599422 e 2019 / 1912033. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.32.027.0157.002. VALOR DA CAUSA: R$ 2.527,97- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 
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não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 
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à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012926-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCELINA PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012926-89.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 11:06:43 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: JUSCELINA PEREIRA DA SILVA CPF Nº 

241.828.851-04 - CONTRIBUINTE 80088. CDA's Nºs 2016 / 1292099; 2017 

/ 1539587; 2018 / 1600397 e 2019 / 1820706. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

04.1.21.008.0220.001 . VALOR DA CAUSA: R$ 2.844,40- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 
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sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 
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40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012861-94.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 09:35:41 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: DEISE DE JESUS VITAL CPF Nº 419.852.651-68 - 

CONTRIBUINTE 734944550. CDA's Nºs 2016 / 1332443; 2017 / 1524576; 

2018 / 1646492 e 2019 / 1895427. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

02.2.24.100.0126.032. VALOR DA CAUSA: R$ 4.028,48- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 
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não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 
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à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012939-88.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 11:21:12 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ATENOGENIO NUNES DE GORGONHA CPF Nº 

209.211.871-49 - CONTRIBUINTE 84418. CDA's Nºs 2016 / 1323847; 2017 

/ 1462754; 2018 / 1700478 e 2019 / 1816958. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

04.1.43.002.0130.001 . VALOR DA CAUSA: R$ 2.890,20- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 
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sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 
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40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012930-29.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 11:08:42 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: MARIA LUCIA RIBEIRO CPF Nº 048.229.861-87 - 

CONTRIBUINTE 29782. CDA's Nºs 2016 / 1303514; 2017 / 1506372; 2018 / 

1615285 e 2019 / 1792952. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.23.008.0104.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.517,86 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 
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não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 
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à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012931-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON ALBERTO OLIVEIRA DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012931-14.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 11:08:56 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ROBSON ALBERTO OLIVEIRA DA CRUZ CPF Nº 

545.166.331-91 - CONTRIBUINTE 735065423. CDA's Nºs 2016 / 1349237; 

2017 / 1561433; 2018 / 1602017 e 2019 / 1831066. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 06.9.24.011.0165.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.471,79- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 
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sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 
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40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 
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não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 
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à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012945-95.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 11:38:32 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOAO DE FREITAS MARQUES CPF Nº 

838.702.372-87 - CONTRIBUINTE 734969735. CDA's Nºs 2016 / 1342215; 

2017 / 1466630 e 2019 / 1784342. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.3.24.056.0194.001. VALOR DA CAUSA: R$ 1.992,14- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070020/3/2020 Página 420 de 569



sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 
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40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012949-35.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 11:44:43 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ROMAO BAICERE CPF Nº 007.172.581-49 - 

CONTRIBUINTE 78612. CDA's Nºs 2016 / 1363362; 2017 / 1474071; 2018 / 

1644601 e 2019 / 1815722. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.9.45.042.0396.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.518,71 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070020/3/2020 Página 422 de 569



não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 
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à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012940-73.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 11:23:46 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: HELEN MARCIA DA COSTA E SILVA CPF Nº 

487.277.761-15 - CONTRIBUINTE 319699. CDA's Nºs 2016 / 1318454; 

2017 / 1463001; 2018 / 1649107 e 2019 / 1801078. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.8.15.089.0292.087. VALOR DA CAUSA: R$ 2.489,47- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 
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sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 
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40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012943-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN FELIPE GONCALES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012943-28.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 11:30:41 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JEAN FELIPE GONCALES CPF Nº 536.008.191-00 - 

CONTRIBUINTE 379110. CDA's Nºs 2016 / 1290565; 2017 / 1488859; 2018 

/ 1626547 e 2019 / 1783913. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.3.31.006.0393.014. VALOR DA CAUSA: R$ 2.604,56 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 
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não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070020/3/2020 Página 428 de 569



à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012955-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADOLFO BARBOSA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012955-42.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 11:49:19 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ADOLFO BARBOSA DE SOUZA CPF Nº 

103.049.671-49 - CONTRIBUINTE 70694. CDA's Nºs 2016 / 1322546; 2017 

/ 1564481; 2018 / 1694984 e 2019 / 1808081. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.9.33.033.0310.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.466,51 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 
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sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 
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40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 
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não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 
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à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012953-72.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 11:48:27 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ALDAIZA DOS SANTOS PEREIRA CPF Nº 

203.245.101-87 - CONTRIBUINTE 80372. CDA's Nºs 2016 / 1285941; 2017 

/ 1468403; 2018 / 1716316 e 2019 / 1820658. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

04.1.22.006.0010.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.698,42- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 
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sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 
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40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012958-94.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 11:50:46 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE BATISTA DA SILVA CPF Nº 346.071.451-49 - 

CONTRIBUINTE 95552. CDA's Nºs 2016 / 1303179; 2017 / 1461993; 2018 / 

1702783 e 2019 / 1792226. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.33.024.0375.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.618,90- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 
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não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 
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à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012957-12.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 11:50:22 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ALOIZIO GOMES BEZERRA CPF Nº 314.067.421-04 

- CONTRIBUINTE 734927395. CDA's Nºs 2016 / 1357795; 2017 / 1554690; 

2018 / 1713245 e 2019 / 1809676. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.9.44.054.0138.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.462,02- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 
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sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 
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40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012951-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UBEDULIA PRADO BOTELHO (EXECUTADO)
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012951-05.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 11:47:30 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: UBEDULIA PRADO BOTELHO CPF Nº 

109.122.741-15 - CONTRIBUINTE 36524. CDA's Nºs 2016 / 1256360; 2017 

/ 1572943; 2018 / 1652564 e 2019 / 1831710. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.34.016.0586.001 . VALOR DA CAUSA: R$ 2.526,01- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070020/3/2020 Página 442 de 569



não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 
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à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Distribuição de Processos Digitalizados

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0035249-91.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA GONCALVES DE QUEIROZ - ME (EXECUTADO)
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Certifico que o Processo nº 0035249-91.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001788-90.1993.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO IRATI LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001788-90.1993.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0007056-52.1998.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEURY CLAUDIO DOS SANTOS BARBOSA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007056-52.1998.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012764-73.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIMAC SA ELETRO DOMESTICOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012764-73.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002851-96.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANPOL DISTRIBUIDORA DE ALCOOL E AGUARDENTE LTDA 

(EXECUTADO)

DARCY VENANCIO (EXECUTADO)

VALDIR VENANCIO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002851-96.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0032266-22.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PIPACOM MODA INFANTIL LTDA - ME (EXECUTADO)

MARIA APARECIDA PINTO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0032266-22.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-129 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0018669-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR MORAIS DE ANDRADE OAB - SP182604-O (ADVOGADO(A))

TELEFÔNICA BRASIL S.A. OAB - 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)

THAIS VIANA FRAIBERG OAB - MT19833-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0018669-34.2019.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1118) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0022358-62.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRA CAMINHOES LTDA (EXECUTADO)

FLAVIA SALEM GONCALVES (EXECUTADO)

PERSIO DOMINGOS BRIANTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS REZENDE JUNIOR OAB - MT9059-O (ADVOGADO(A))

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0022358-62.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0045758-76.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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DENISE R. G. ABRAO - ME (EXECUTADO)

DENISE ROCHA GONCALVES ABRAO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0045758-76.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0027655-26.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GAIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME (EXECUTADO)

GIUSEPPE MARIO MERENNA (EXECUTADO)

GISELE PIZZATO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0027655-26.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016616-22.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. DE CARVALHO - ME (EXECUTADO)

ADEMIR DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016616-22.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012668-77.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA CAETANO DE LIMA ZANATA (EXECUTADO)

LUCIANO DE LIMA ZANATA (EXECUTADO)

ODAIR APARECIDO ZANATA (EXECUTADO)

ZANATA & ZANATA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012668-77.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003433-96.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ARMANDO TORRES GARCIA (EXECUTADO)

MARIA APARECIDA VALENTIM (EXECUTADO)

VALENTIM ASSESSORIA COMERCIAL LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003433-96.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014246-41.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CREDI - 21 PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO FALLETTI OAB - SP83341-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0014246-41.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001775-91.1993.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GODIN AUTO PECAS E ROLAMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001775-91.1993.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0027847-46.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRANDE MOTOS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA OAB - MT7166-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0027847-46.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-129 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0020922-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:
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LOJAO DAS BATERIAS LTDA - ME OAB - 01.534.174/0001-05 

(REPRESENTANTE)

EDINEIA MARTA OJEDA DA SILVA OAB - 828.187.621-20 

(REPRESENTANTE)

FABIO VICTOR DA SILVA OAB - 038.431.708-19 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0020922-29.2018.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1118) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0020179-05.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FRANCISCO DE SANTANA (EXECUTADO)

EDSON FRANCISCO DE SANTANA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020179-05.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015945-96.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIO NOGUEIRA (EXECUTADO)

PETROVIARIO TRANSPORTES LTDA. (EXECUTADO)

VILSON NOGUEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015945-96.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006765-95.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAMARA BRANDAO CARDOSO CABRAL (EXECUTADO)

STILO PRESENTES E UTILIDADES PARA O LAR LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006765-95.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0031210-17.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISONETE BURNIER (EXECUTADO)

I BURNIER - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0031210-17.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0022459-12.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

LUIZ ANTONIO GOTARDO (EXECUTADO)

GOTARDO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

JUCELIA NATALINA VENTORIN DA SILVA GOTARDO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0022459-12.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015565-49.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA IZABEL MORESCHE GUASTALA (EXECUTADO)

MARIA IZABEL MORESCHE GUASTALA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015565-49.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0017340-26.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ABBAS DANTAS (EXECUTADO)

FABIO ABBAS DANTAS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017340-26.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 
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FISCAL

Processo Número: 0004332-46.1996.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA BEIRA RIO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004332-46.1996.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0022930-86.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES IVOGLO LTDA - ME (EXECUTADO)

LUIZ IVOGLO (EXECUTADO)

JAIR GOMES MARQUES (EXECUTADO)

LUCIMAR CASTILHO ANTUNES IVOGLO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0022930-86.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016963-31.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVANDO CRUZ DE CAMPOS (EXECUTADO)

NIVANDO CRUZ DE CAMPOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016963-31.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010820-21.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010820-21.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009189-47.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEICE PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

BENEICE PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009189-47.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009151-30.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GELDRIA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

JAN MARIA WIEGERINCK (EXECUTADO)

RENTALCENTER COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA 

(EXECUTADO)

JORDI WIEGERINCK (EXECUTADO)

JOHANNES ANTONIUS MARIA WIEGERINCK (EXECUTADO)

ORIOL WIEGERINCK (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009151-30.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012674-50.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0012674-50.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0035423-03.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA HELENA VASCONCELOS DE MACEDO (EXECUTADO)

IGOR GRAVINA TAPARELLI (EXECUTADO)

DENISE SOARES DOS SANTOS (EXECUTADO)

LUIZ MARIANO JULIO (EXECUTADO)

MONICA PATRICIA PAVAN (EXECUTADO)

JUTAI 661 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0035423-03.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070020/3/2020 Página 448 de 569



1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000172-45.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROBRAZ ELETROELETRONICOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000172-45.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003954-02.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY HIROMU SUSUKI (EXECUTADO)

NILTON NOBUAKI SHINOHARA (EXECUTADO)

SUSUKI & SHINOHARA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELSO FERNANDES DOS SANTOS OAB - MT3342-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0003954-02.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0027633-65.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL DE BRITO SILVA LIMA (EXECUTADO)

NUTRISUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME (EXECUTADO)

TULIO CESAR CASTRO SOUSA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0027633-65.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-129 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0017647-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT3662-O (ADVOGADO(A))

DENISE SOARES DOS SANTOS OAB - 147.428.088-94 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0017647-38.2019.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1118) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-129 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0006584-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

Carolina Davoglio de Arruda OAB - MT16501-B (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO OAB - 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0006584-21.2016.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1118) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005857-67.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAX PRINTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS E 

BALANCAS LTDA - ME (EXECUTADO)

LARISSA FERNANDA PEDROSO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

EVERSON JONATAS DA CRUZ VENEGA (EXECUTADO)

DELMARE RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005857-67.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0033774-61.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE MARCHI - ME (EXECUTADO)

RODRIGO DE MARCHI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDINEI RONQUE OAB - MT15937-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0033774-61.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0056872-07.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO THOMAZ DE AQUINO (EXECUTADO)
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ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

JOELMA CARVALHO AQUINO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0056872-07.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016497-66.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES DE SOUZA RODRIGUES OAB - MT9784-B (ADVOGADO(A))

JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA OAB - MT11354-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016497-66.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0056845-58.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAB ALTA FLORESTA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SILVA TEODORO BORGES OAB - MT12742-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0056845-58.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011377-62.2000.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ASCINDINO DE ALMEIDA FILHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011377-62.2000.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006128-38.1997.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KRAMAL-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006128-38.1997.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001895-37.1993.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODA BRASIL TRANS IND COM IMP EXP LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001895-37.1993.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016727-60.2002.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C & C COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016727-60.2002.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001536-58.1991.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL CESARAUDI LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001536-58.1991.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013231-37.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO MARINGA TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

EMIKO OKIMOTO NAKAZORA (EXECUTADO)

SHOITI OKIMOTO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013231-37.2013.8.11.0041 – Classe: 
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EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0039567-78.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0039567-78.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0030111-12.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIRA IATSKIU (EXECUTADO)

ELVIRA IATSKIU LOZANO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0030111-12.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0018775-35.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CHANG BONG SONG (EXECUTADO)

FABIO MEDEIROS MARTINS DA SILVA (EXECUTADO)

MAEDA S.A. AGROINDUSTRIAL (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018775-35.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006376-42.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ORTO INTEGRADA COMERCIO ORTODONTICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

AURINEIDE DE SOUZA NOGUEIRA SILVA (EXECUTADO)

FRANCISCO ROBERTO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006376-42.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0031027-12.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N C INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMES JULIO TOMAZ OAB - MT3791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TSW ACADEMIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0031027-12.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005825-67.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTOIR FERREIRA CABRAL (EXECUTADO)

ANA MARIA DOS SANTOS CABRAL (EXECUTADO)

CARAJAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005825-67.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016660-41.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE MARCELINA DA CRUZ (EXECUTADO)

ALINE MARCELINA DA CRUZ - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016660-41.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE 

TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 0018449-90.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FARIA FRAGA COMERCIO E EXPORTACAO DE METAIS PRECIOSOS, 

ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANY SOARES DA SILVA COSTA OAB - MT184214-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)
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Certifico que o Processo nº 0018449-90.2006.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015667-71.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS BRAZ (EXECUTADO)

GLEICE MARIA LOPES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

LINCE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

ROBERTO CARLOS MILANI (EXECUTADO)

TEREZINHA JESUS DA ROSA MILANI (EXECUTADO)

ARLENIL MARCIA DE MORAIS GONCALVES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015667-71.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0031064-73.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENI POTRICH TOAZZA (EXECUTADO)

JACINTO LUIZ TOAZZA (EXECUTADO)

MS MODA EM COURO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0031064-73.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010447-34.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUCIM COM DE FER E MAT CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010447-34.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001118-52.1993.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BIOFAR COM. E REPRESENTACOES LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001118-52.1993.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012153-52.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BJORN CHRISTER LUNDGREN (EXECUTADO)

PETER ALFRED GERHARD KALLBERG (EXECUTADO)

SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. (EXECUTADO)

BENGT GORAN ALGARDH (EXECUTADO)

MAX CASARSA CAMPELLO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012153-52.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004512-71.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

DANIEL SOARES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

FERNANDO MENDONCA FRANCA (EXECUTADO)

ROGERIO MENDONCA FRANCA (EXECUTADO)

LEONARDO RODRIGUES DE MENDONCA (EXECUTADO)

LAERCIO RODRIGUES DE MENDONCA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004512-71.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009556-71.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA FERNANDES DOS SANTOS (EXECUTADO)

BRASFARMA COMERCIAL LTDA (EXECUTADO)

CLODOALDO JOSE DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009556-71.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016684-50.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JACAR DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (EXECUTADO)

JAEDER BATISTA CARVALHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SALVADOR POMPEU DE BARROS FILHO OAB - MT196-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL DE FREITAS ARANTES OAB - MT11039-O (ADVOGADO(A))

FELIPE DE FREITAS ARANTES OAB - MT11700-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0016684-50.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003128-06.1992.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BIOFAR - COM. E REPRESENTACAO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003128-06.1992.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004883-30.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO COSTA SOARES (EXECUTADO)

MERCEDES DE LIMA MAGALHAES (EXECUTADO)

LEANDRO OLIVEIRA DE LIMA (EXECUTADO)

JOAO BOSCO DE ARAUJO (EXECUTADO)

E. R. MAGALHAES JUNIOR COMERCIO DE MOVEIS E COMPUTADORES - 

EPP (EXECUTADO)

EDISON RODRIGUES MAGALHAES JUNIOR (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004883-30.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014053-31.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTAMATIC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA (EXECUTADO)

FERNANDO MOIMAZ (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014053-31.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0007156-50.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO GLOBO LTDA (EXECUTADO)

PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

AILTON CARDOSO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007156-50.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0030565-26.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TREVAO MATEIRAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (EXECUTADO)

MARINEUZA DA SILVA NICOLAU (EXECUTADO)

DIJALMA MOURA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0030565-26.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015989-18.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ADALTON FRANCISCHINI (EXECUTADO)

FERNANDO ESFALCINI (EXECUTADO)

CENTRO OESTE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA PARA 

FOTOCOPIADORAS LTDA - ME (EXECUTADO)

EDSON MINCACHE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015989-18.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040954-31.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS DIAS DA SILVA (EXECUTADO)
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Certifico que o Processo nº 0040954-31.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010715-10.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010715-10.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0032037-62.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLVEPAR ALIMENTOS S A (EXECUTADO)

IRIO RAIMUNDO JUNIOR (EXECUTADO)

VANILSO DE ROSSI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0032037-62.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016016-16.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO IMIGRANTES LTDA (EXECUTADO)

JOAO LUIZ BORGES DE PAULA (EXECUTADO)

DORACY MARQUES (EXECUTADO)

MARCOS ANTONIO RODER (EXECUTADO)

JOAO RODER JUNIOR (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016016-16.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0025481-10.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIBERTO AGNALDO OJEDA (EXECUTADO)

E AGNALDO OJEDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0025481-10.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011038-88.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU GARCIA SELA (EXECUTADO)

CLARICE ALVES DE LIMA (EXECUTADO)

CAROL AUTO PECAS & SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

DAVI GARCIA GIMENEZ (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011038-88.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0025571-86.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEI CARVALHO DOS SANTOS (EXECUTADO)

NEY CARVALHO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0025571-86.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0023597-77.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO REGER PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

JOSE MARIA PACHECO (EXECUTADO)

COMPPER EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

LEANDRO PACHECO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0023597-77.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013122-57.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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SANDRA REGINA FARIA TUREQUI - ME (EXECUTADO)

SANDRA REGINA FARIA TUREQUI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013122-57.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0025395-10.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE MARIA DIAS (EXECUTADO)

L M PESCA, GAMES E UTILIDADES LTDA - ME (EXECUTADO)

LIAMAR MARIA DIAS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0025395-10.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013228-82.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HOME CARE MEDICAL LTDA (EXECUTADO)

LEDA BATISTELA FERREIRA PEREIRA (EXECUTADO)

RENATO PEREIRA JUNIOR (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013228-82.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004260-59.1996.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COTREQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Andre Castrillo OAB - MT3990-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0004260-59.1996.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Portaria

PORTARIA N. 001/2020-GAB

O Doutor RODRIGO ROBERTO CURVO, Juiz de Direito da VARA 

ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE e do JUIZADO VOLANTE 

AMBIENTAL da Comarca de Cuiabá, no uso de suas atribuições legais,

 Considerando a epidemia decorrente do COVID-19 – Novo Coronavírus -, 

e as disposições estabelecidas na Portaria-Conjunta n. 247/2020 de 16 de 

março de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º. A partir do dia 20.03.2020 os atendimentos aos advogados, 

membros do Ministério Púbico e Defensores Públicos, no gabinete da Vara 

Especializada do Meio Ambiente e do Juizado Volante Ambiental da 

Comarca de Cuiabá, será realizado por videoconferência, através da 

ferramenta tecnológica denominada Lifesize.

Art. 2º Para que o atendimento seja realizado, deverá ser efetuado o 

contato prévio com o Gestor Judicial, através do telefone: (65) 

99244-1304 ou através do email: cba.meioambiente@tjmt.jus.br para o 

regular agendamento.

Art. 3º São condições para a realização do atendimento por 

videoconferência, na presente ocasião:

I - O advogado deverá estar regularmente habilitado nos autos do 

processo objeto do atendimento;

II – O advogado possuir equipamento e expertise para manusear o sistema 

eletrônico em sua unidade computacional;

III - Possuir instalado em seu computador câmera de vídeo e microfone, 

bem como ter acesso adequado à internet;

IV – Realizar o agendamento prévio estabelecido no art. 2º, informando o 

número de sua inscrição na OAB e o número do processo sobre o qual 

pretende o atendimento virtual;

V - Informar o número de telefone de contato no agendamento prévio;

VI – Acessar a sala virtual, com o login e senha que serão disponibilizados 

pelo juízo, na data e hora designada.

§1º. Não sendo possível estabelecer conexão de vídeo e som com o 

advogado, ou deste para com o juízo, a reunião será redesignada, 

devendo o advogado proceder ao reagendamento.

§2º. O advogado deverá velar para que o ambiente em que pretenda 

reunir-se em videoconferência com o juízo, seja adequado para a 

realização da reunião.

§3º. Não será realizada a reunião em videoconferência caso o advogado, 

no momento de início da chamada, esteja em ambiente inadequado ou em 

movimento.

§4º. Havendo impossibilidade de atendimento do magistrado ao advogado 

na data e hora agendada, haverá redesignação para o horário mais 

próximo, com comunicação ao advogado;

 §5º. Havendo expressivo volume de atendimentos poderá o agendamento 

ser adiado pelo Juízo, preferencialmente dentro da mesma semana em que 

registrada a solicitação de atendimento, cabendo à Secretaria e/ou 

gabinete informar ao advogado, com antecedência e justificadamente, 

qualquer alteração de agenda.

Art. 4º os atendimentos virtuais ocorrerão em todos os dias úteis, durante 

todos os dias de expediente forense ordinário (ou outro horário a ser 

estabelecido pelo magistrado).

Art. 5º. Caberá ao Gabinete, juntamente com o magistrado, controlar a 

agenda de videoconferências e tomar todas as providências para o 

adequado funcionamento do sistema.

§1°. Deverá o Gabinete manter registro de todas as ligações solicitando 

agendamento, com identificação dos dados constantes no art. 3º, bem 

como o resultado do agendamento.

Art. 6°. As reuniões poderão ser gravadas e armazenadas pelo Juízo para 

eventual controle de conteúdo.

Art. 7°. As dúvidas decorrentes da interpretação ou omissões desta 

Portaria serão sanadas pelo Gabinete do Juízo.

Art. 8° Esta portaria entra em vigor na presente data.

Cuiabá (MT), 19 de março de 2020.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54882 Nr: 2579-22.2019.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR POSSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE NORMAS, 

PROCEDIMENETOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO - 

SUNOR/SEMA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA VANDERLEI POMMER - 

OAB:14810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito para que o impetrante recolha a diligência do oficial de 

justiça, devendo ser emitida no site do Tribunal de Justiça “Emissão de 

Guias Online” e comprove o pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24743 Nr: 1134-42.2014.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT, CONSTRUTORA 

ATHOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 20.171-O, Edilson Rosendo da Silva - 

OAB:6944, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:OAB/MT 6.660, LUÍSA 

GABRIELA DA SILVA - OAB:OAB/MT 20.078-O, MARCONDES RAI 

NOVACK - OAB:OAB/MT 8.571, PASCOAL SANTULLO NETO - 

OAB:OABMT 12.887, RENATO MELÓN - OAB:OAB/MT 18.608, SAMYA 

CRISTINE GIACOOMAZZO SOLIGO S. MARIA - OAB:OAB/MT 15.906

 Certifico e dou fé, que em atendimento a portaria 249/2020 que 

suspendeu as atividades no âmbito do poder judiciário no período de 20/03 

a 20/04/2020 como medida de prevenção no contágio pelo COVID-19, a 

audiência de conciliação designada para 24/03/2020 as 10:00 horas foi 

cancelada.

 Aguarda-se disponibilidade de pauta para novo reagendamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30177 Nr: 1742-69.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMO ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BATISTA ROSA - 

OAB:OAB/GO 22122, MURILO VASCONCELOS LIMA - OAB:OAB/GO 

42.542

 Vistos.

Cuida-se de pedido formulado pelo exequente, requerendo a penhora de 

quantia eventualmente encontrada nas contas ou aplicações financeiras 

do executado, por meio do sistema on line – Bacen-Jud.

A penhora, de acordo com o art. 835, do Código de Processo Civil, traz em 

sua ordem de preferência o dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira, como critério para satisfação do 

crédito. No mesmo sentido, disciplina o art. 11, inciso I, da Lei n. 6.830, de 

22 de setembro de 1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida 

ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências.

O art. 837, do CPC, ao possibilitar a requisição, por meio eletrônico, 

informações sobre os ativos do executado e ainda determinar a 

indisponibilidade de valores, facilita a constrição, tornando o processo 

executivo mais eficaz.

 O novo dispositivo legal deve ser utilizado de imediato, desobrigando o 

exequente de exaurir todos os meios de penhora de bens para satisfação 

de seu crédito. Logo, a penhora via Bacen Jud é perfeitamente possível.

 Pelo exposto, com fundamento no art. 837, do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido retro, por conseguinte, DETERMINO a expedição de ofício 

ao Banco Central do Brasil, pelo sistema Bacen Jud, determinando o 

bloqueio on line da quantia de R$13.828,86 (treze mil, oitocentos e vinte e 

oito reais e oitenta e seis centavos), que eventualmente for encontrada em 

contas bancárias pertencentes ao executado ELMO ENGENHARIA LTDA, 

CNPJ n. 02.500.304/0001-43.

Realizado o bloqueio do numerário, lavre-se a penhora e depósito. Após, 

intime-se o executado para, querendo, apresentar embargos, no prazo de 

30 (trinta) dias.

Em caso negativo, intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39446 Nr: 1121-04.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Concremax Concreto Eng. E Saneamento Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON N. BARBOSA - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Luis de Mello Oliveira - 

OAB:6848-B/MT, MARIA JOSÉ LEÃO - OAB:OAB/MT 5.031

 Certifico e dou fé, que em atendimento a portaria 249/2020 que 

suspendeu as atividades no âmbito do poder judiciário no período de 20/03 

a 20/04/2020 como medida de prevenção no contágio pelo COVID-19, a 

audiência de conciliação designada para 31/03/2020 as 09:00 horas foi 

cancelada.

 Aguarda-se normalização das atividades e disponibilidade de pauta para 

novo reagendamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 57347 Nr: 3900-92.2019.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEDENIR VIEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARA SANDRA VIAN DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 22.928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em análise da execução fiscal em apenso – Cód. 35545, constata-se que 

houve pedido de penhora da quantia de R$ 7.166,40 (sete mil, cento e 

sessenta e seis reais e quarenta centavos) por meio do sistema on line – 

Bacen-Jud, que foi concretizada em sua integralidade em 10-10-2019, 

conforme documento de fls. 76/77, razão pela qual afasto a preliminar de 

ausência de garantia do juízo suscitada pelo Município de Cuiabá, tendo 

em vista que houve a garantia total do juízo.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade sob pena 

de indeferimento.

Em seguida, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da lide, 

se for o caso.

Cumpra-se.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 332516 Nr: 13075-80.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALENDER SOUZA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR JOSE RODRIGUES - 

OAB:25093/O

 Autos código nº 332516

Vistos, etc.

RECEBO o recurso de apelação interposto pelo réu, de próprio punho (fls. 

482), em seus legais e jurídicos efeitos.

Nos termos do artigo 600 do CPP, abra-se vista à Defesa Técnica para 

oferecer as razões recursais, e em seguida, ao Ministério Público, para 
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contrarrazoar, ambos no prazo legal.

Após, encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

para processamento e julgamento do recurso.

Atente-se a Escrivania para a expedição da Guia de Execução Provisória, 

conforme determinado às fls. 481 verso.

Caso a defesa opte por apresentar as razões recursais na instância 

superior, como lhe faculta o artigo 600, § 4º, do CPP, após a expedição da 

Guia encaminhe-se os autos diretamente àquele Tribunal.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de março de 2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 117199 Nr: 6252-32.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO VIANA TAPAJÓS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO BARAO - OAB:8313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Blache de Almeida 

Migueis - OAB:6974, CLARIANA Z. BARÃO - OAB:OAB/MT 14.955, DR. 

ROGÉRIO BARÃO - OAB/MT 8.313 - OAB:, FRANCISMARIO M. 

VASCONCELLOS - OAB:10.624

 Autos código nº 117199

Vistos, etc.

RECEBO o Recurso de Apelação interposto pela defesa (fls. 503), por 

próprio e tempestivo, em seus legais e jurídicos efeitos.

 Nos termos do artigo 600 do CPP, abra-se vista à apelante para 

apresentação das razões recursais e, em seguida, ao Ministério Público, 

para contrarrazoar, ambos no prazo legal.

Após, encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

para processamento e julgamento do recurso.

Anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de março de 2020.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155050 Nr: 2398-59.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÁDIO MAGELA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7888

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DR: MÁRCIO SALES DE FREITAS OAB/MT 7888

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

15/04/2020, ÀS 17:50 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):JAKSOM XAVIER DOMINGOS DUTRA

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 448001 Nr: 24976-06.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ADELAR DE SOUZA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL DE FREITAS 

ARANTES - OAB:11.039

 Cód. 448001

 Vistos,

Considerando o teor da Portaria conjunta N°247/2020, do TJMT e a 

recomendação N°62/2020, do CNJ, as quais recomendou o 

reagendamento de audiências, REDESIGNO a audiência marcada, para o 

dia 09.07.2020 às 14h30min.

Intimem-se os acusados.

Expeçam-se o necessário para audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 18 de março de 2020.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 374930 Nr: 16177-42.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON ACOSTA DURANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLEVERSON ACOSTA DURANTE, Rg: 

19846100, Filiação: Maria Acosta Durante e Arlindo Durante, data de 

nascimento: 07/05/1976, brasileiro(a), natural de Porto Velho-RO, 

solteiro(a), vendedor. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o réu acima qualificado para que, no prazo de 10 (dez) 

dias compareça a este Juízo para restituir valores apreendidos nos autos, 

sob pena de perdimento.

Despacho/Decisão: PROCESSO-CRIME Nº 16177-42.2014.811.0042 

(Código: 374930)AUTORMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSORÉUCLEVERSON ACOSTA DURANTEVistos etc.INDEFIRO as 

diligências requeridas pelo Ministério Público à fl. 112, uma vez que ao 

Ministério Público, titular da ação penal, é garantido o poder requisitório a 

ser exercido de forma direta, sendo cabível a intervenção do Judiciário 

somente nos casos em que restar demonstrada a incapacidade 

institucional daquela entidade em realizar as diligências por seus próprios 

meios.Devolva-se os autos ao Parquet para providências que entender 

necessárias.Cumpra-se.Cuiabá - MT, 2 de março de 2020.LÍDIO MODESTO 

DA SILVA FILHOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE ALVES 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 18 de março de 2020

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 401238 Nr: 5479-40.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITACIR LUIZ LIPPI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE CAMPOS DA SILVA - 

OAB:

 Cód. 401238

 Vistos,

Considerando o teor da Portaria conjunta N°247/2020, do TJMT e a 

recomendação N°62/2020, do CNJ, as quais recomendou o 

reagendamento de audiências, REDESIGNO a audiência marcada, para o 

dia 27.07.2020 às 14h30min.

Intimem-se os acusados.

Expeçam-se o necessário para audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 18 de março de 2020.
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LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 103176 Nr: 7675-61.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON DE SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERVITAN CRISTIAN 

CARULLA - OAB:

 Cód. 103176

 Vistos,

Considerando que o presente processo é de Meta do CNJ, REVOGO a 

decisão de fl. 256 que designou a audiência e REDESIGNO a instrução 

para o dia 08/07/2020 Às 14h00.

Intimem-se os acusados.

Expeçam-se o necessário para audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 18 de março de 2020.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 51478 Nr: 3555-77.2004.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARTINS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297

 Cód. 51478

 Vistos,

Considerando que o presente processo é de Meta 02/2020 do CNJ, 

REVOGO a decisão de fl. 256 que designou a audiência e REDESIGNO a 

instrução para o dia 15/07/2020 Às 14h00.

Intimem-se os acusados.

Expeçam-se o necessário para audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 18 de março de 2020.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 319595 Nr: 19189-69.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO GOMES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 Cód. 315595

 Vistos,

Considerando o teor da Portaria conjunta N°247/2020, do TJMT e a 

recomendação N°62/2020, do CNJ, as quais recomendou o 

reagendamento de audiências, REDESIGNO a audiência marcada, para o 

dia 19.07.2021 às 16h30min.

Intimem-se os acusados.

Expeçam-se o necessário para audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 18 de março de 2020.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 437113 Nr: 13475-55.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIS WELLINGTON ALMEIDA GUIMARÃES, 

WALYSON VICTOR SANTIAGO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELÍDIA PENHA GONÇALVES - 

OAB:2886

 Cód. 437113

 Vistos,

Considerando o teor da Portaria conjunta N°247/2020, do TJMT e a 

recomendação N°62/2020, do CNJ, as quais recomendou o 

reagendamento de audiências, REDESIGNO a audiência marcada, para o 

dia 16.07.2020 às 14h30min.

Intimem-se os acusados.

Expeçam-se o necessário para audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 18 de março de 2020.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 456332 Nr: 33622-05.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN WELDER DA SILVA OLIVEIRA, 

MARCOS BARCELO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alline Lopes de Jesus - 

OAB:21413/O, FERNANDA FERNANDES DE SOUZA - OAB:21595/O

 Cód. 456332

 Vistos,

Considerando o teor da Portaria conjunta N°247/2020, do TJMT e a 

recomendação N°62/2020, do CNJ, as quais recomendou o 

reagendamento de audiências, REDESIGNO a audiência marcada, para o 

dia 14.07.2020 às 14h30min.

Intimem-se os acusados.

Expeçam-se o necessário para audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 18 de março de 2020.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 480699 Nr: 20805-69.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON CAVALCANTE DE SOUZA, 

PÂMELA CRISTINA DE JESUS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUNIO CESAR DE NORONHA - 

OAB:15391/MT

 Cód. 480699

 Vistos,

Considerando o teor da Portaria conjunta N°247/2020, do TJMT e a 

recomendação N°62/2020, do CNJ, as quais recomendou o 

reagendamento de audiências, REDESIGNO a audiência marcada, para o 

dia 13.07.2021 às 16h30min.

Intimem-se os acusados.

Expeçam-se o necessário para audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 18 de março de 2020.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 489294 Nr: 28731-04.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR JUNIOR MALAQUIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583

 Cód. 489294

 Vistos,

Considerando o teor da Portaria conjunta N°247/2020, do TJMT e a 

recomendação N°62/2020, do CNJ, as quais recomendou o 

reagendamento de audiências, REDESIGNO a audiência marcada, para o 

dia 08.07.2021 às 16h30min.

Intimem-se os acusados.

Expeçam-se o necessário para audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 18 de março de 2020.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 495687 Nr: 34930-42.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WISLEY SOUSA BRUNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROOSELENY ANDRADE 

CUEBAS - OAB/MT 5211 - OAB:5211

 Cód. 495687

 Vistos,

Considerando o teor da Portaria conjunta N°247/2020, do TJMT e a 

recomendação N°62/2020, do CNJ, as quais recomendou o 

reagendamento de audiências, REDESIGNO a audiência marcada, para o 

dia 20.07.2021 às 16h30min.

Intimem-se os acusados.

Expeçam-se o necessário para audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 18 de março de 2020.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 400894 Nr: 5146-88.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDA STEFANY ALMEIDA ARAUJO, 

KELLYS CRISTINA SANTOS RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE CAMPOS DA SILVA - 

OAB:

 PROCESSO Nº 146-88.2015.811.0042 Cód. 400894

RÉS: AMANDA STEFANY ALMEIDA DE ARAÚJO e KELLYS CRISTINA 

SANTOS RAMOS

Vistos.

 Os autos vieram-me conclusos para prolação da sentença. Todavia com 

a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, alterando substancialmente o 

Código de Processo Penal ao introduzir o artigo 28-A - para permitir a 

realização de acordo de não persecução penal aos casos que se 

encontram presentes os requisitos legais - entendo que se faz necessário 

conceder às rés a oportunidade de receberem a proposta de acordo pelo 

Ministério Público, na presença de seus defensores.

Desta forma, CONVERTO o presente julgamento em diligências para 

designar o dia 29.05.2020, às 14h00min para que o Ministério Público 

proponha às acusadas, acordo de não persecução penal e na mesma 

data seja feita a homologação ou não por este juízo.

Intimem-se as acusadas e suas defesas.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cuiabá-MT, 18 de março de 2020.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 387825 Nr: 1906-91.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI MENDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO TERTULIANO 

RODRIGUES JUNIOR - OAB:12.819

 PROCESSO Nº 1906-91.2015.811.0042 (Código: 387825)

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 ACUSADO: CLAUDINEI MENDES DE SOUZA

S E N T E N Ç A

1. Relatório:

O Ministério Público Estadual, com base no incluso procedimento 

inquisitorial, ofereceu denúncia contra CLAUDINEI MENDES DE SOUZA, 

qualificado nos autos em exame, pela prática da conduta típica descrita no 

art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei 10.826/2003.

Narra a inicial acusatória que:

“(...) no dia 10 de março de 2014, por volta das 4h00min, na Rua Marechal 

Floriano Peixoto, Bairro Centro América, nesta urbe, o denunciado 

Claudinei foi preso em flagrante delito portando arma de fogo, consistente 

em um revólver calibre 38, marca Taurus, com numeração suprimida por 

raspagem, municiada com 5 (cinco) munições, sem autorização legal (...)”.

O auto de prisão em flagrante encontra-se na fl. 07, o boletim de 

ocorrência nas fls. 20/21, o auto de entrega na fl. 22, o laudo pericial de 

arma de fls. 27/35,

 A denúncia foi recebida em 28.03.2016 (fl. 53).

O acusado foi citado à fl. 58 e apresentou Resposta à Acusação às fls. 

60/66.

Durante a instrução criminal, foram inquiridas as testemunhas de 

acusação Édem José Lemes e Marcelo Luz Leite (fls. 90/93), a 

testemunha de defesa Jucinei Mendes de Souza e interrogado o acusado 

(fls. 175/178).

Em memoriais escritos, manifestou-se o Ministério Público, pela 

condenação do acusado nos termos da denúncia (fls. 179/181).

A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado ante a 

excludente da ilicitude de estado de necessidade e erro de proibição, pois 

alega que o acusado portava arma para sua defesa e de sua família e 

subsidiariamente, pugnou pela desclassificação do delito previsto no art. 

16, para o art. 12, da Lei n. 10.826/2003, por considerar o laudo pericial 

inconclusivo quanto à adulteração da arma. Por fim, pugnou pela 

substituição da pena privativa de liberdade e aplicação da pena restritiva 

de direitos (fls. 183/190).

2. Fundamentação:

2.1. Materialidade:

A materialidade do delito encontra-se positivada no auto de prisão em 

flagrante de fl. 07, no boletim de ocorrência de fls. 20/21, no auto de 

entrega de fl. 22, no laudo pericial de arma de fogo de fls. 27/35, onde 

atestam o potencial bélico da arma apreendida e sua numeração suprimida 

por raspagem.

2.2. Autoria:

Não existe qualquer dúvida quanto à autoria, uma vez que o acusado 

afirmou em juízo que a arma apreendida nos autos lhe pertencia, que não 

possuía registro e nem porte de arma, porém alegou que adquiriu a arma 

de fogo para sua segurança, pois trabalhava com seu pai em área rural.

 Analisando as teses apresentadas pela defesa, é inconsistente alegação 

de porte de arma por estado de necessidade, devido a excludente exigir, 

para seu reconhecimento, a comprovação de perigo atual ou iminente, 

além de inevitável, o que não restou demonstrado no caso em análise, 

portanto a referida tese não merece prosperar.

Ademais, o mesmo se diga em relação ao erro de proibição, alegar o 

desconhecimento de lei é deveras absurdo, até mesmo porque, conforme 

estabelece o 21, do Código Penal, segundo o qual "o desconhecimento da 

lei é inescusável", para incorrer neste dispositivo legal o sujeito não 

entende o caráter ilícito de sua ação, seja porque não compreende o texto 

do diploma legal, interpretando-a de forma equivocada ou porque imagina 

encontra-se em uma situação que lhe permite agir de tal forma. 

Evidentemente, não é esta a questão posta nos autos. Ao contrário do 

alegado pelo acusado, não é crível que o acusado desconhecia o caráter 

ilegal de sua conduta, de modo que afasto a tese aventada.

Em relação ao pleito de desclassificação da conduta para o delito de 
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posse de arma de uso permitido, apenas sob a alegação de que a arma 

apreendida encontrava-se no interior do veículo em que o réu utilizava 

para exercer sua profissão, não tem qualquer fundamento. Neste sentido:

“PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI 

Nº 10.826/03. CONDENAÇÃO. INCONFORMISMO. MATERIALIDADE E 

AUTORIA INQUESTIONÁVEIS. ARMA DE FOGO ENCONTRADA NO 

INTERIOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR DE PROPRIEDADE DO RÉU. 

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03. 

IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. RESTRITIVA DE DIREITOS. 

ADEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA À CAPACIDADE ECONÔMICA DO 

RÉU. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE 

DEBATE PERANTE O JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO 

INTEGRAL DA SENTENÇA RECORRIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

Impossível acolher o pleito de desclassificação do crime do art. 14 para 

aquele do art. 12 da Lei 10.826/2003, pois quem é surpreendido por 

policiais em via pública, transportando e guardando no interior de seu 

veículo uma arma de fogo de uso permitido, sem autorização legal ou 

regulamentar, comete o crime de porte ilegal de arma, previsto no art. 14 

da 10.826/2003, e não o de posse irregular de arma de fogo. (TJPB - 

ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00387029520178150011, Câmara 

Especializada Criminal, Relator DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS, 

j. em 12-06-2018) ”.

Por fim, no que concerne à tese defensiva de que o laudo pericial foi 

inconclusivo ao apontar a raspagem da numeração do armamento, também 

não merece acolhimento, pois resta claro no laudo pericial de fl. 27/35, em 

seu item 3.1 que o número de série da arma apreendida é suprimido 

(raspado), tendo ainda a seguinte observação “o revólver questionado foi 

reoxidado, trabalho que normalmente é precedido por lixamento e 

polimento”, de modo que afasto-a.

Além disso, o mesmo laudo pericial atesta também o potencial bélico da 

arma e munições.

As testemunhas policiais, quando ouvidas em sede judicial, afirmaram 

como se deu o momento da prisão em flagrante do acusado e que o 

mesmo de fato estava portando a arma de fogo (fls. 08/09).

Nesse contexto, para a ocorrência do crime do art. 16, basta que o 

acusado possua, adquira, tenha em deposito, transporte a arma de fogo 

sem autorização ou em desacordo com determinação legal, restando 

prescindível a existência de uma situação de perigo real, sobretudo 

quando o exame pericial demonstra que a arma apreendida possui 

capacidade lesiva.

Desta feita, conforme entendimento do STJ, a conduta de possuir, portar, 

adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo, seja de uso permitido, 

restrito ou proibido, com numeração, marca ou qualquer outro sinal de 

identificação raspado, suprimido ou adulterado, implica a condenação pelo 

crime estabelecido no artigo 16, parágrafo único, IV, do Estatuto do 

Desarmamento.

Verifica-se que o crime é de mera conduta e de perigo abstrato, e o tipo 

penal não visa punir aquele que realizou a supressão, mas sim, aquele 

que tem posse de arma com numeração suprimida, seja esta de forma 

fraudulenta ou não, já que o que se pretende tutelar é o poder-dever do 

Estado de controlar as armas que circulam no país, isso porque a 

supressão do número, da marca ou de qualquer outro sinal identificador 

do artefato potencialmente lesivo impediria o cadastro, o controle, enfim, o 

rastreamento da arma e no caso dos autos, a perícia da conta de que a 

numeração da arma objeto do presente crime, não podia ser identificada 

pela visualização da arma, o que caracteriza o crime tipificado no artigo 

16, parágrafo único, inciso IV da Lei 10.826/2003.

Por tais considerações e considerando que as provas contidas nos autos, 

acrescidas da confissão do réu, mostram-se suficientes a demonstrar a 

ocorrência e autoria do delito, impõe-se o decreto condenatório, além de 

ausentes, no caso em testilha, qualquer causa que excluam os crimes ou 

isente o réu de pena, sendo a conduta, portanto, típicas, antijurídicas e 

culpáveis.

 Portanto, extrai-se dos elementos probatórios, que a conduta do réu se 

amolda à tipificação disposta no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da 

Lei nº 10.826/03, motivo pelo qual ele deve ser condenado.

2.3. Circunstâncias Atenuantes:

Verifico que o réu confessou a prática do crime de porte ilegal e arma, de 

modo que reconheço a atenuante da confissão espontânea em favor do 

réu.

3. Dispositivo:

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia 

formulada pelo Ministério Público Estadual para CONDENAR o acusado 

CLAUDINEI MENDES DE SOUZA, qualificado nos autos, na sanção descrita 

no art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei n. 10.826/03, c.c. art. 65, inc. III, 

alínea “d”, do Código Penal.

 4. Dosimetria:

Em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, 

passo à dosimetria, nos moldes preconizados pelo art. 68 do Código Penal.

A pena prevista para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso 

restrito é de 03 (três) a 06 (seis) anos de reclusão e multa.

a) Circunstâncias judiciais:

Analisando a culpabilidade do réu entendo que a intensidade do dolo que 

permeou a sua conduta não extrapola a gravidade do crime de porte ilegal 

de arma de fogo. O réu estava portando uma arma de fogo de uso 

permitido adulterada. Não houve excesso capaz de sustentar um maior 

grau de reprovação da conduta, nesta fase.

 Os antecedentes criminais do acusado não são suficientes para aumento 

da pena base.

 Ainda, sobre a conduta social do acusado, não há nos autos elementos 

definidores da conduta social do réu.

A personalidade do agente não foi objetivamente avaliada.

 Os motivos do crime não extrapolaram os elementos do tipo penal e as 

circunstâncias do crime também não excederam as normalmente 

empregadas em crimes desta espécie, de modo que ambas as 

circunstâncias se mantiveram na seara das razões subjetivamente 

embutidas no tipo penal, não justificando aumento da pena base.

 As consequências do crime foram mitigadas pela apreensão da arma e 

munição.

 Posto isso, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a 

pena base no mínimo legal, ou seja, em 03 (anos) anos de reclusão e 10 

(dez) dias-multa.

b) Circunstâncias legais:

Inexistem circunstâncias agravantes a serem apreciadas.

Presente as circunstâncias atenuantes da maioridade relativa e da 

confissão espontânea (art. 65, I e III, alínea “d”, ambos do Código Penal), 

as quais deixo de valorar em razão de a pena base já ter sido fixada no 

mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

c) Causas de diminuição e de aumento de pena

Inexistem causas de diminuição e aumento da pena a serem consideradas, 

de modo que, mantenho a pena em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa.

5. Pena Definitiva:

TORNO DEFINITIVA a pena do réu CLAUDINEI MENDES DE SOUZA em 03 

(três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa 

em 1/30 do salário mínimo vigente.

6. Regime:

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, nos termos do art. 

33, § 2º alínea “c”, do Código Penal.

7. Objetos apreendidos:

Considerando que até o presente momento não houve manifestação de 

interesse em restituição das armas e munições apreendidas nos autos, 

bem como que não há informações quanto ao possível proprietário, 

declaro a perda em favor da União e determino a remessa ao Comando do 

Exército mais próximo, para destruição, no prazo máximo de 48 (quarenta 

e oito) horas (art. 25, da Lei n. º 10.826/2003).

Em relação aos documentos pessoais porventura apreendidos e juntados 

aos autos, cumpra-se o estabelecido na CNGC: em seu Capítulo VII, Seção 

20 – Depósito e Guarda de Objetos Apreendidos, Art. 1.472, § 2º, dispõe:

“Não serão recebidos pelo Juízo destinatário os documentos pessoais 

apreendidos que não forem objetos do delito. Havendo algum encartado 

nos autos, o Gestor judiciário deverá restituí-lo às partes, mediante 

certidão, independente de requerimento”.

8. Deliberações finais:

a) Isento o acusado do pagamento das custas e despesas processuais.

b) Eventual detração será realizada pelo juízo da execução.

c) Transitada em julgado esta sentença condenatória, determino:

- comunique-se ao TRE/MT para fins do art. 15, inciso III, CR/88, via 

sistema INFODIP, conforme PROVIMENTO 12/2015 - CGJ;

- comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal, 

alimentando os dados no sistema SINIC;

- expeça-se guia de execução penal, nos termos do CNGC;

P.R.I.C.

 Cuiabá-MT, 17 de março de 2020.
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LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 374050 Nr: 15194-43.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TULIO ARRUDA FERREIRA CURADO, 

LYNCOLN D' ASSIS LAMEA VENTURA SILVA , APRESENTA C/ EDWIN 

PAULUS ALENCAR SIMÔES, DANIEL FLAVIO FONTES SILVA, 

ALEXANDER RODRIGUES DE AL. FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, GILBERTO DIAS DE 

OLIVEIRA - OAB:5926/MT, LUCIANO AUGUSTO NEVES - OAB:12012

 Cód. 374050

 Vistos.

Os autos encontram-se com a instrução processual encerrada.

O Ministério Público apresentou seus Memoriais Escritos às fls. 544/553.

 Os acusados DANIEL e LYNCONLN apresentaram Memoriais Escritos às 

fls. 555/559, por meio da Defensoria Pública, representado pelo Dr. Luís 

Fernando L. Navarros.

À fl. 554, consta manifestação da defesa dos acusados LYNCOLN, 

DANIEL E TÚLIO, afirmando que após os interrogatórios dos acusados 

houve conflito de teses em relação ao acusado TÚLIO e por este motivo 

não poderia mais atuar em favor deste.

Desta forma, NOMEIO a Defensora Pública Substituta, Dra. Simone Campos 

da Silva, para atuar apenas na defesa do acusado TÚLIO.

No que concerne à defesa do acusado ALEXANDER, o qual devidamente 

intimado via DJE em várias ocasiões, conforme certidões de fls. 536, 543 e 

563, quedou-se inerte e não adotou as providências de seu mister, 

configurando abandono de causa, aplico ao causídico multa de 10 (dez) 

salários mínimos, nos moldes do que preconiza o art. 265 do CPP.

Ademais, determino que sejam extraídas cópias da denúncia, das 

certidões de citação, Respostas à Acusação, Procuração Ad Judicia (fl. 

236), das intimações à defesa e certidões de decursos de prazos e da 

presente remetendo-as à OAB para apuração de infração disciplinar em 

razão de sua desídia, nos moldes do art. 34, inciso XI, do EOAB.

Por fim, considerando que o acusado ALEXANDER é revel, intime-o por 

edital, para que constitua NOVO advogado, informando o nome completo, 

número da inscrição na OAB, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Não havendo manifestação do acusado nesse sentido, no prazo de 15 

(quinze) dias, ou, no mesmo prazo, não sendo prestadas as informações 

mínimas capazes de identificar o novo advogado indicado, inviabilizando o 

conhecimento de sua pessoa e, consequentemente, a sua intimação pelo 

juízo, ou o novo causídico permanecer inerte, lhe será automaticamente 

nomeado advogado para proceder a sua defesa, devendo essa 

advertência constar expressamente no mandado.

Extrapolado o prazo, ou certificada à necessidade de nomeação de 

defensor, desde já NOMEIO o Dr. Willian Gabriel de Assis, OAB/MT nº 

24734, para exercer a defesa do acusado ALEXANDER.

Arbitro honorários no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando o 

momento processual, balizado nos valores discriminados na Tabela da 

OAB-MT.

 Intime-se o causídico para apresentar memoriais no prazo legal, em favor 

do acusado ALEXANDER.

Após, remetam-se os autos, à Defensora Substituta, para apresentação 

de Memoriais Escritos em favor do acusado TÚLIO.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 19 de março de 2020.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

5ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 323360 Nr: 2607-57.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILEIA DA SILVA PAULA, LEONARDO 

JONATHAN DA COSTA VIANA, DEAN PIRES DE OLIVEIRA, JULIANO 

CESAR MARCONDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, GIÓRGIO AGUIAR DA 

SILVA - OAB:14600/MT, MÁRIO RIBEIRO DE SÁ - OAB:2521/MT, 

OILSON AMORIM DOS REIS - OAB:7035/MT, RAFAEL PANZARINI - 

OAB:10426/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARILEIA DA SILVA PAULA, Cpf: 

03010151128, Rg: 128.83.212, Filiação: Cesarino Zeferino de Paula e 

Sebastiana Divina da Silva, data de nascimento: 25/07/1973, brasileiro(a), 

convivente, diarista, Telefone 9232-5397 e atualmente em local incerto e 

não sabido DEAN PIRES DE OLIVEIRA, Rg: 704.446, Filiação: Candida Maria 

de Jesus Oliveira e José Pires de Oliveira, data de nascimento: 

22/03/1971, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), segurança, 

Telefone 9283-4714. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMO O RÉU, AINDA, PARA QUE MANIFESTE 

INTERESSE NA RESTITUIÇÃO DE BENS, OBJETOS E VALORES 

APREENDIDOS NO PROCESSO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

DEVENDO COPROVAR A PROPRIEDADE POR MEIO DE DOCUMENTO, SOB 

PENA DE PERDIMENTO..

Sentença: Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA, 

para o fim de CONDENAR os réus MARILEIA DA SILVA PAULA, vulgo 

“Marilea Panela”, LEONARDO JONATHAN DA COSTA VIANA, DEAN PIRES 

DE OLIVEIRA, vulgo “Guinho” e JULIANO CÉSAR MARCONDES DA SILVA, 

vulgo “Mazinho”, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2°, I e II, c/c 

artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. A pena prevista no artigo 157 

do Código Penal é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e 

pagamento de multa.Em observância ao princípio constitucional da 

individualização da pena, passo a dosar a sanção penal.MARILEIA DA 

SILVA PAULA:Considerando que as circunstâncias judiciais lhe são 

favoráveis, fixo a pena base no mínimo legal em 04 (quatro) anos de 

reclusão.Não há atenuantes ou agravantes.Percebo a presença de uma 

causa de diminuição de pena, qual seja, a tentativa, razão pela qual 

reduzo a pena em 1/3, em virtude do iter criminis percorrido, fixando-a em 

02 (dois) anos 08 (oito) meses de reclusão.Verifico a incidência de duas 

causas de aumento de pena, quais sejam, as previstas no art. 157, §2º, I e 

II do Código Penal (violência exercida com emprego de arma e concurso de 

pessoas), causas estas que justificam a majoração da reprimenda em 1/3, 

fixando-a em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de 

reclusão.Atendendo à situação econômica da ré (art. 60 do CP), fixo a 

pena pecuniária pelo crime praticado, em 30 (trinta) dias-multa, que devem 

ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos 

fatos.Desta forma, encontro a pena definitiva para a ré em 03 (três) anos, 

06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 30 (trinta) dias 

multa.LEONARDO JONATHAN DA COSTA VIANA:Considerando que as 

circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, fixo a pena base no mínimo 

legal em 04 (quatro) anos de reclusão.Verifico a presença da atenuante 

da confissão, contudo, deixo de proceder a redução, tendo em vista que a 

fixei no mínimo legal, conforme orientação constante na Súmula 231 do 

STJ. Não há agravantes.Percebo a presença de uma causa de diminuição 

de pena, qual seja, a tentativa, razão pela qual reduzo a pena em 1/3, em 

virtude do iter criminis percorrido, fixando-a em 02 (dois) anos 08 (oito) 

meses de reclusão.Verifico a incidência de duas causas de aumento de 

pena, quais sejam, as previstas no art. 157, §2º, I e II do Código Penal 

(violência exercida com emprego de arma e concurso de pessoas), 

causas estas que justificam a majoração da reprimenda em 1/3, fixando-a 

em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de 

reclusão.Atendendo à situação econômica do réu (art. 60 do CP), fixo a 

pena pecuniária pelo crime praticado, em 30 (trinta) dias-multa, que devem 

ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos 

fatos.Desta forma, encontro a pena definitiva para o réu em 03 (três) 

anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 30 (trinta) dias 

multa.DEAN PIRES DE OLIVEIRA:O réu possui personalidade voltada para a 

prática de ilícitos. Consta do Sistema Apolo que ele foi condenado nos 
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autos n.º 1393-22-1998 pela 1ª Vara Criminal desta Comarca ao 

cumprimento da pena de 01 (um) de detenção em regime aberto, que 

transitou em julgado em 19/03/2004. Assim, em que pese tal antecedente 

não sirva para agravar a pena em face da reincidência a considero como 

circunstância judicial desfavorável, razão pela qual fixo a pena base 

acima do mínimo legal em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de 

reclusão.Não há atenuantes e agravantes.Percebo a presença de uma 

causa de diminuição de pena, qual seja, a tentativa, razão pela qual 

reduzo a pena em 1/3, em virtude do iter criminis percorrido, fixando-a em 

03 (três) anos e 20 (vinte) dias de reclusão.Verifico a incidência de duas 

causas de aumento de pena, quais sejam, as previstas no art. 157, §2º, I e 

II do Código Penal (violência exercida com emprego de arma e concurso de 

pessoas), causas estas que justificam a majoração da reprimenda em 1/3, 

fixando-a em 04 (quatro) anos e 26 (vinte e seis) dias de 

reclusão.Atendendo à situação econômica do réu (art. 60 do CP), fixo a 

pena pecuniária pelo crime praticado, em 40 (quarenta) dias-multa, que 

devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época 

dos fatos.Desta forma, encontro a pena definitiva para o réu Dean em 04 

(quatro) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias 

multa.JULIANO CÉSAR MARCONDES DA SILVA:A pena prevista no artigo 

157 do Código Penal é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e 

pagamento de multa.O réu possui personalidade voltada para a prática de 

ilícitos. Em que pese conste do site do Tribunal de Justiça que ele registra 

outro processo em andamento na Comarca de Várzea Grande/MT, ante a 

publicação pelo STJ da Súmula 444, vedando a utilização de inquéritos 

policiais e ações penais em trâmite para agravar a pena base, fixo a pena 

base no mínimo legal em 04 (quatro) anos de reclusão.Verifico a presença 

das atenuantes da confissão e da menoridade relativa, contudo, deixo de 

proceder a redução, tendo em vista que a fixei no mínimo legal, conforme 

orientação constante na súmula 231 do STJ. Não há agravantes.Percebo a 

presença de uma causa de diminuição de pena, qual seja, a tentativa, 

razão pela qual reduzo a pena em 1/3, em virtude do iter criminis 

percorrido, fixando-a em 02 (dois) anos 08 (oito) meses de 

reclusão.Verifico a incidência de duas causas de aumento de pena, quais 

sejam, as previstas no art. 157, §2º, I e II do Código Penal (violência 

exercida com emprego de arma e concurso de pessoas), causas estas 

que justificam a majoração da reprimenda em 1/3, fixando-a em 03 (três) 

anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.Atendendo à situação 

econômica do réu (art. 60 do CP), fixo a pena pecuniária pelo crime 

praticado, em 30 (trinta) dias-multa, que devem ser calculados à base de 

1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.Desta forma, encontro a 

pena definitiva para o réu em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) 

dias de reclusão e 30 (trinta) dias multa.Por sua vez, os réus MARILEIA, 

JULIANO E LEONARDO, deverão iniciar o cumprimento da pena em regime 

ABERTO, face as circunstâncias analisadas na fixação da pena base, a 

pena imposta ao crime, na forma do disposto art. 33 § 2º “c”, do Código 

Penal.Quanto ao réu DEAN, deverá iniciar o cumprimento da pena em 

regime SEMIABERTO, face as circunstâncias analisadas na fixação da 

pena base, a pena imposta ao crime, na forma do disposto art. 33 § 2º “b”, 

do Código Penal.Intimem-se as vítimas, conforme preceitua o artigo 201, § 

2º do CPP.Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos pelo fato do delito ter sido cometido mediante grave ameaça. 

Incabível, também a suspensão condicional da pena.Isento os réus do 

pagamento das custas e despesas processuais.A pena de multa deve ser 

solvida no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 49 e 50 do Código 

Penal.Decreto o perdimento da arma e munição aprendidas, fazendo-o na 

forma do artigo 91, II, “a”, da Lei Penal Material, determinando o 

encaminhamento ao Exército, tão-logo transite esta em julgado.Quanto aos 

demais objetos que ainda se encontram apreendidos nos autos, 

comunique-se o trânsito em julgado desta sentença ao M.M. Juiz Diretor do 

Fórum, para que adote as providências cabíveis, nos termos do capítulo 

07, seção 20 item 7.20.7 da CNGC.Após o recebimento de recurso 

interposto por qualquer das partes ou após o trânsito em julgado para a 

acusação, de conformidade com os artigos 8º e 9º da Resolução nº 

113/2010 do CNJ, forme-se o Processo de Execução Criminal 

Provisório.Transitada em julgado definitivamente, certifique-se, anote-se 

nos livros respectivos, comunicando-se à Justiça Eleitoral (artigo 15, 

inciso III, da Constituição Federal) e ao Instituto de Identificação e 

proceda-se o lançamento dos nomes dos Réus no rol dos 

culpados.Anote-se, inclusive junto ao Cartório Distribuidor, procedendo-se 

ao cálculo das penas pecuniárias impostas.Proceda-se a detração penal, 

na forma do artigo 42, do Código Penal.Publique-se, intime-se e cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 14 de janeiro de 2013.Suzana Guimarães Ribeiro AraújoJuíza 

de DireitoDesignada pela Portaria nº503/2012/CM

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DANNYLLO ROSA DE 

OLIVEIRA JUVENAL, digitei.

Cuiabá, 17 de março de 2020

Weksley Baltazar Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 323360 Nr: 2607-57.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILEIA DA SILVA PAULA, LEONARDO 

JONATHAN DA COSTA VIANA, DEAN PIRES DE OLIVEIRA, JULIANO 

CESAR MARCONDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, GIÓRGIO AGUIAR DA 

SILVA - OAB:14600/MT, MÁRIO RIBEIRO DE SÁ - OAB:2521/MT, 

OILSON AMORIM DOS REIS - OAB:7035/MT, RAFAEL PANZARINI - 

OAB:10426/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEONARDO JONATHAN DA COSTA 

VIANA, Rg: 1758466-3, Filiação: Elizabethe da Costa Viana, data de 

nascimento: 16/01/1990, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, 

Telefone 65-9928-0296 e atualmente em local incerto e não sabido 

JULIANO CESAR MARCONDES DA SILVA, Rg: 2220101-7, Filiação: Marilea 

da Silva Paula e Juarez Marcondes da Silva, data de nascimento: 

16/10/1992, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), roçador, 

Telefone 992429341. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMO O RÉU, AINDA, PARA QUE MANIFESTE 

INTERESSE NA RESTITUIÇÃO DE BENS, OBJETOS E VALORES 

APREENDIDOS NO PROCESSO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

DEVENDO COPROVAR A PROPRIEDADE POR MEIO DE DOCUMENTO, SOB 

PENA DE PERDIMENTO..

Sentença: Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA, 

para o fim de CONDENAR os réus MARILEIA DA SILVA PAULA, vulgo 

“Marilea Panela”, LEONARDO JONATHAN DA COSTA VIANA, DEAN PIRES 

DE OLIVEIRA, vulgo “Guinho” e JULIANO CÉSAR MARCONDES DA SILVA, 

vulgo “Mazinho”, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2°, I e II, c/c 

artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. A pena prevista no artigo 157 

do Código Penal é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e 

pagamento de multa.Em observância ao princípio constitucional da 

individualização da pena, passo a dosar a sanção penal.MARILEIA DA 

SILVA PAULA:Considerando que as circunstâncias judiciais lhe são 

favoráveis, fixo a pena base no mínimo legal em 04 (quatro) anos de 

reclusão.Não há atenuantes ou agravantes.Percebo a presença de uma 

causa de diminuição de pena, qual seja, a tentativa, razão pela qual 

reduzo a pena em 1/3, em virtude do iter criminis percorrido, fixando-a em 

02 (dois) anos 08 (oito) meses de reclusão.Verifico a incidência de duas 

causas de aumento de pena, quais sejam, as previstas no art. 157, §2º, I e 

II do Código Penal (violência exercida com emprego de arma e concurso de 

pessoas), causas estas que justificam a majoração da reprimenda em 1/3, 

fixando-a em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de 

reclusão.Atendendo à situação econômica da ré (art. 60 do CP), fixo a 

pena pecuniária pelo crime praticado, em 30 (trinta) dias-multa, que devem 

ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos 

fatos.Desta forma, encontro a pena definitiva para a ré em 03 (três) anos, 

06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 30 (trinta) dias 

multa.LEONARDO JONATHAN DA COSTA VIANA:Considerando que as 

circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, fixo a pena base no mínimo 

legal em 04 (quatro) anos de reclusão.Verifico a presença da atenuante 

da confissão, contudo, deixo de proceder a redução, tendo em vista que a 

fixei no mínimo legal, conforme orientação constante na Súmula 231 do 

STJ. Não há agravantes.Percebo a presença de uma causa de diminuição 

de pena, qual seja, a tentativa, razão pela qual reduzo a pena em 1/3, em 

virtude do iter criminis percorrido, fixando-a em 02 (dois) anos 08 (oito) 
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meses de reclusão.Verifico a incidência de duas causas de aumento de 

pena, quais sejam, as previstas no art. 157, §2º, I e II do Código Penal 

(violência exercida com emprego de arma e concurso de pessoas), 

causas estas que justificam a majoração da reprimenda em 1/3, fixando-a 

em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de 

reclusão.Atendendo à situação econômica do réu (art. 60 do CP), fixo a 

pena pecuniária pelo crime praticado, em 30 (trinta) dias-multa, que devem 

ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos 

fatos.Desta forma, encontro a pena definitiva para o réu em 03 (três) 

anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 30 (trinta) dias 

multa.DEAN PIRES DE OLIVEIRA:O réu possui personalidade voltada para a 

prática de ilícitos. Consta do Sistema Apolo que ele foi condenado nos 

autos n.º 1393-22-1998 pela 1ª Vara Criminal desta Comarca ao 

cumprimento da pena de 01 (um) de detenção em regime aberto, que 

transitou em julgado em 19/03/2004. Assim, em que pese tal antecedente 

não sirva para agravar a pena em face da reincidência a considero como 

circunstância judicial desfavorável, razão pela qual fixo a pena base 

acima do mínimo legal em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de 

reclusão.Não há atenuantes e agravantes.Percebo a presença de uma 

causa de diminuição de pena, qual seja, a tentativa, razão pela qual 

reduzo a pena em 1/3, em virtude do iter criminis percorrido, fixando-a em 

03 (três) anos e 20 (vinte) dias de reclusão.Verifico a incidência de duas 

causas de aumento de pena, quais sejam, as previstas no art. 157, §2º, I e 

II do Código Penal (violência exercida com emprego de arma e concurso de 

pessoas), causas estas que justificam a majoração da reprimenda em 1/3, 

fixando-a em 04 (quatro) anos e 26 (vinte e seis) dias de 

reclusão.Atendendo à situação econômica do réu (art. 60 do CP), fixo a 

pena pecuniária pelo crime praticado, em 40 (quarenta) dias-multa, que 

devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época 

dos fatos.Desta forma, encontro a pena definitiva para o réu Dean em 04 

(quatro) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias 

multa.JULIANO CÉSAR MARCONDES DA SILVA:A pena prevista no artigo 

157 do Código Penal é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e 

pagamento de multa.O réu possui personalidade voltada para a prática de 

ilícitos. Em que pese conste do site do Tribunal de Justiça que ele registra 

outro processo em andamento na Comarca de Várzea Grande/MT, ante a 

publicação pelo STJ da Súmula 444, vedando a utilização de inquéritos 

policiais e ações penais em trâmite para agravar a pena base, fixo a pena 

base no mínimo legal em 04 (quatro) anos de reclusão.Verifico a presença 

das atenuantes da confissão e da menoridade relativa, contudo, deixo de 

proceder a redução, tendo em vista que a fixei no mínimo legal, conforme 

orientação constante na súmula 231 do STJ. Não há agravantes.Percebo a 

presença de uma causa de diminuição de pena, qual seja, a tentativa, 

razão pela qual reduzo a pena em 1/3, em virtude do iter criminis 

percorrido, fixando-a em 02 (dois) anos 08 (oito) meses de 

reclusão.Verifico a incidência de duas causas de aumento de pena, quais 

sejam, as previstas no art. 157, §2º, I e II do Código Penal (violência 

exercida com emprego de arma e concurso de pessoas), causas estas 

que justificam a majoração da reprimenda em 1/3, fixando-a em 03 (três) 

anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.Atendendo à situação 

econômica do réu (art. 60 do CP), fixo a pena pecuniária pelo crime 

praticado, em 30 (trinta) dias-multa, que devem ser calculados à base de 

1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.Desta forma, encontro a 

pena definitiva para o réu em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) 

dias de reclusão e 30 (trinta) dias multa.Por sua vez, os réus MARILEIA, 

JULIANO E LEONARDO, deverão iniciar o cumprimento da pena em regime 

ABERTO, face as circunstâncias analisadas na fixação da pena base, a 

pena imposta ao crime, na forma do disposto art. 33 § 2º “c”, do Código 

Penal.Quanto ao réu DEAN, deverá iniciar o cumprimento da pena em 

regime SEMIABERTO, face as circunstâncias analisadas na fixação da 

pena base, a pena imposta ao crime, na forma do disposto art. 33 § 2º “b”, 

do Código Penal.Intimem-se as vítimas, conforme preceitua o artigo 201, § 

2º do CPP.Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos pelo fato do delito ter sido cometido mediante grave ameaça. 

Incabível, também a suspensão condicional da pena.Isento os réus do 

pagamento das custas e despesas processuais.A pena de multa deve ser 

solvida no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 49 e 50 do Código 

Penal.Decreto o perdimento da arma e munição aprendidas, fazendo-o na 

forma do artigo 91, II, “a”, da Lei Penal Material, determinando o 

encaminhamento ao Exército, tão-logo transite esta em julgado.Quanto aos 

demais objetos que ainda se encontram apreendidos nos autos, 

comunique-se o trânsito em julgado desta sentença ao M.M. Juiz Diretor do 

Fórum, para que adote as providências cabíveis, nos termos do capítulo 

07, seção 20 item 7.20.7 da CNGC.Após o recebimento de recurso 

interposto por qualquer das partes ou após o trânsito em julgado para a 

acusação, de conformidade com os artigos 8º e 9º da Resolução nº 

113/2010 do CNJ, forme-se o Processo de Execução Criminal 

Provisório.Transitada em julgado definitivamente, certifique-se, anote-se 

nos livros respectivos, comunicando-se à Justiça Eleitoral (artigo 15, 

inciso III, da Constituição Federal) e ao Instituto de Identificação e 

proceda-se o lançamento dos nomes dos Réus no rol dos 

culpados.Anote-se, inclusive junto ao Cartório Distribuidor, procedendo-se 

ao cálculo das penas pecuniárias impostas.Proceda-se a detração penal, 

na forma do artigo 42, do Código Penal.Publique-se, intime-se e cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 14 de janeiro de 2013.Suzana Guimarães Ribeiro AraújoJuíza 

de DireitoDesignada pela Portaria nº503/2012/CM

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DANNYLLO ROSA DE 

OLIVEIRA JUVENAL, digitei.

Cuiabá, 17 de março de 2020

Weksley Baltazar Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 618905 Nr: 8748-14.2020.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VHDSO, WDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXIA CAETANO BARBOSA - 

OAB:26594, MARCIO TADEU SALCEDO - OAB:OAB/MT 6038

 CERTIFICAMOS que, às fls.64 foi exarada Decisão com o seguinte teor: 

"(...)Diante do exposto, e atendendo ao pedido da defesa, REDUZO o valor 

da fiança para (01) um salário mínimo, mantendo, contudo, incólumes às 

demais medidas cautelares aplicadas pelo juízo da custódia. Comprovado 

o pagamento do valor então fixado, expeça-se os competentes ALVARÁS 

DE SOLTURA se por outro motivo não estiverem presos, consignando as 

advertências legais.Advirta que o descumprimento das citadas medidas 

poderá culminar na aplicação de outras medidas cautelares mais gravosas 

ou até na decretação da prisão preventiva.". Sendo assim, impulsionamos 

os autos para intimação da Parte Requerida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 519597 Nr: 11733-24.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON MAGALHAES LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELEN REGINA DE CAMPOS 

GOLÇALVES - OAB:24.466

 INTIMO A ADVOGADA DRA. ELEN REGINA DE CMAPOS GONÇALVES 

PARA QUE JUNTE AOS AUTOS O INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO PARA 

REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO DO ACUSADO JEFERSON 

MAGALHAES LEITE, BEM COMO PARA APRESENTAR RESPOSTA A 

ACUSAÇÃO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149890 Nr: 17056-25.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVOMAR ALVES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUENDEL ROLIM WENDER - 

OAB:10858/MT, JOSE ADAIR TESTA - OAB:13210, MIGUEL JUAREZ 

ROMEIRO ZAIM - OAB:4656/MT, RODRIGO SPADA SALGUEIRO - 

OAB:282953/SP, THIAGO RIBEIRO - OAB:13293

 Intimo o(s) advogado(s)a manfestarem emnome do réu dentro do prazo 

de 10 dias, interesse na restituição de valor referente a fiança depositada 

nos autos, sob pena de perdimento em favor do FunPen.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160167 Nr: 7499-77.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON FERREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA PEREIRA SOARES - 

OAB:27476/O

 CERTIFICO QUE A ADVOGADA DRA. JULIANA PEREIRA SOARES 

INFORMOU O ENDEREÇO DO ACUSADO EDIMILSON AS FLS. 78/79, 

PORÉM O ENDEREÇO APRESENTADO É INSUFICIENTE PARA 

DISTRIBUIÇÃO DE MANDADO JUNTO A CENTRAL DE MANDADOS DA 

CAPITAL. INTIMO A DOUTA ADVOGADA PARA INDIVIDUALIZAR O 

ENDEREÇO DO ACUSADO EDIMILSON FERREIRA LIMA DEVENDO 

INFORMAR: QUILÔMETRO, LOTE, QUADRA, NOME OU NÚMERO DE 

CHÁCARA, PONTO DE REFERENCIA, NOME DO PONTO COMERCIAL, 

TELEFONE, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 385464 Nr: 27532-49.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DOS SANTOS RAMOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FABIO DOS SANTOS RAMOS FERREIRA, 

Cpf: 01160718180, Rg: 15047873, Filiação: Adenir dos Santos Ramos 

Ferreira e Edvaldo Durães Ferreira, data de nascimento: 10/11/1985, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, finalizador de mármore, 

Telefone 65-929-6653/92917583. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU PARA, QUERENDO, COMPARECER NESTA 

SECRETARIA CRIMINAL PARA APRESENTAR RECURSO DE APELAÇÃO 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, APÓS O DECURSO DO PRAZO DESTE 

EDITAL DE INTIMAÇÃO.

Despacho/Decisão: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia 

de fls. 05/06 para CONDENAR o acusado FABIO DOS SANTOS RAMOS 

FERREIRA, qualificados nos autos, nas penas do artigo 157, § 2°, II do 

Código Penal.Em obediência ao princípio constitucional da individualização 

da pena, passo à dosimetria, nos moldes preconizados pelo art. 68 do 

Código Penal. DA APLICAÇÃO DA PENA.A pena prevista para o roubo é 

de reclusão de 04 a 10 anos e multa. Analisando as circunstâncias do art. 

59 do Código Penal, reconheço a culpabilidade natural ao tipo. Os 

antecedentes constantes nos autos não são capazes de exasperar a 

pena (Súmula 444 do STJ). Não se verificam elementos para avaliar sua 

personalidade. A conduta social não pesa contra o acusado. Os motivos 

do crime são os próprios do delito. As circunstâncias são naturais do tipo. 

As consequências não pesam contra o acusado já que o bem roubado foi 

restituído. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso. De acordo 

com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, fixo 

a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.Não 

há agravantes ou atenuantes.Verifico a presença da causa de aumento 

de pena disposta no artigo 157, § 2°, inciso II, do Código Penal. Desta feita, 

aumento a pena imposta em 1/3 (um terço), resultando nesta terceira fase, 

a pena de 05 (CINCO) ANOS, 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 

(TREZE) DIAS-MULTA, a qual torno definitiva diante da ausência de outras 

causas de aumento ou diminuição de pena.Considerando a situação 

econômica do acusado, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo 

(1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente 

corrigido.O réu cumprirá a pena em regime inicialmente semiaberto. Inviável 

a substituição da pena privativa de liberdade em face do que dispõe o art. 

44, inciso I do Código Penal.Tendo em vista que o regime fixado é menos 

gravoso que a atual situação em que se encontra o sentenciado, concedo 

a ele o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura. Nos 

termos do artigo 3º, inciso II da Lei Estadual nº 7.603/01, o réu é isento do 

pagamento de emolumentos, despesas e custas.Publicada em audiência. 

Registre-se.Os presentes saem intimados. Transitada em julgado esta 

sentença condenatória, determino:a) lance-se o nome dos réus no rol dos 

culpados;b) comunique-se ao TRE/MT para fins do art. 15 inciso III 

CR/88;c) comuniquem-se os institutos de identificação estadual e 

federal;d) expeça-se guia de execução definitiva, nos termos do 

CNGC;Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DANNYLLO ROSA DE 

OLIVEIRA JUVENAL, digitei.

Cuiabá, 18 de março de 2020

Weksley Baltazar Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 609841 Nr: 588-97.2020.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO SILVA DE ALBUQUERQUE, 

CLEVERSON OLIVEIRA DAVID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA 

- OAB:22973/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL DE OLIVEIRA 

VARANDA - OAB:22973/O

 Processo Crime nº 588-97.2020.811.0042Vistos etc,...Márcio Silva de 

Albuquerque e Cleverson Oliveira David, [...] REVOGO A PRISÃO 

PREVENTIVA dos acusados MÁRCIO SILVA DE ALBUQUERQUE E 

CLEVERSON OLIVEIRA DAVID COM A IMPOSIÇÃO das MEDIDAS 

CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP, INCISOS: I - 

comparecimento bimestral em juízo para justificar as atividades;IV- não se 

ausentarem da Comarca sem comunicar o juízo.V – recolhimento noturno 

das 20h às 06h, inclusive aos finais de semana e feriados.IX - 

MONITORAÇÃO ELETRÔNICA pelo prazo de 06 meses (não podendo 

retirar ou deixar que alguém retire a tornozeleira; Dever de carregar a 

bateria todos os dias por 3 (três) horas consecutivas; Dever de zelar pela 

conservação do aparelho não podendo queimar, quebrar, abrir, forçar ou 

inutilizar a tornozeleira ou qualquer um dos equipamentos que a 

acompanham; não deixar que alguém os danifique). No caso de 

descumprimento da medida cautelar, comunique-se ao Juízo Competente 

para eventuais medidas previstas no artigo 282, §4º do CPP; findado o 

prazo de 06 meses da colocação da tornozeleira eletrônica, desde já, 

autorizo o comparecimento do autuado à central de monitoramento com 

apresentação do alvará de soltura para ret i rada do 

equipamento.Expeçam-se os alvarás de soltura em nome dos acusados, 

consignando as advertências legais. Advirtam-se os acusados que, o 

descumprimento das citadas medidas poderá culminar na aplicação de 

outras medidas cautelares mais gravosas ou até uma nova decretação da 

prisão preventiva. Entendo como necessária também a imposição da 

cautelar de comunicação obrigatória ao juízo acerca de eventual mudança 

de endereço, bem como não cometer novo delito, visando garantir a 

regular tramitação do processo. Diante da soltura dos acusados, 

suspendo a audiência designada para o dia 30 de março. Às 

providências.Cumpra-se.Cuiabá, 18 de março de 2020.Suzana Guimarães 

RibeiroJuíza de Direito em substituição legal

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 436321 Nr: 12595-63.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PORFIRIO SOBRINHO JUNIOR, RAUL 

MEDRADO FARIA, PABLO COUTO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO ROGÉRIO 

ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - OAB:7030/MT, CARLOS FREDERICK 
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DA S. I. DE ALMEIDA - OAB:7355-A, CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT, CRISTINA DAS GRAÇAS SOUZA BUENO - 

OAB:20911/O, Debora Laura Penha Almeida - OAB:20519/O, 

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598, NELSON PEDROSO 

JUNIOR - OAB:11266-B, THIANY BARROS DE ABREU - OAB:9143

 Vistos etc.

RECEBO os recursos de apelação interpostos de próprio punho pelos réus 

PABLO (fl. 548) e PEDRO (fl. 552), em seus efeitos legais e jurídicos, por 

serem tempestivos (certidão de fl. 556).

Encaminhem-se os autos para a Defensoria Pública para apresentar as 

razões recursais em favor do réu PEDRO, no prazo legal.

Empós, encaminhem-se os autos para o Ministério Público para apresentar 

suas contrarrazões.

Com a juntada das peças processuais acima mencionadas, e 

considerando que a defesa do réu PABLO manifestou interesse em 

apresentar suas razões recursais diretamente no Tribunal de Justiça (fl. 

551), remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para 

processamento e julgamento dos recursos.

Procedam-se as anotações necessárias, conforme determina o artigo 346 

da CNGC/MT, parte judicial .

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 531543 Nr: 23327-35.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNILSON CANDIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLINA BULHÕES - 

OAB:11257/O, JOSEILDE SOARES CALDEIRA - OAB:15236/MT, 

LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - OAB:26.427/O

 Vistos etc.

RECEBO o recurso de apelação interposto de próprio punho pelo réu, em 

seus legais e jurídicos efeitos, por ser tempestivo (certidão de fl. 325).

Considerando que as razões recursais serão apresentadas na instância 

superior (fl. 346), conforme faculta o artigo 600, § 4º do CPP, 

encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para 

processamento e julgamento do recurso.

Procedam-se as anotações necessárias, conforme determina o artigo 346 

da CNGC/MT, parte judicial .

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 569105 Nr: 12196-29.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON LUIZ DE SIQUEIRA COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE MT 

- OAB:, JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - OAB:5959 

OAB/MT, LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - OAB:10579/O, 

NATALIA RODRIGUES ALVARES MACEDO - OAB:15541/MT

 Vistos etc.

RECEBO o recurso de apelação interposto de próprio punho pelo réu, em 

seus legais e jurídicos efeitos, por ser tempestivo (certidão de fl. 302).

Considerando que as razões recursais serão apresentadas na instância 

superior (fl. 305), conforme faculta o artigo 600, § 4º do CPP, 

encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para 

processamento e julgamento do recurso.

Procedam-se as anotações necessárias, conforme determina o artigo 346 

da CNGC/MT, parte judicial .

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 578822 Nr: 21319-51.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISCILA MOREIRA JANIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:20.370, GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - OAB:11246

 Vistos etc.

RECEBO o recurso de apelação interposto de próprio punho pela ré, em 

seus efeitos legais e jurídicos, por ser tempestivo (certidão de fl. 198).

Considerando que as razões e contrarrazões recursais já foram 

aportadas aos autos, encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso para processamento e julgamento do recurso.

Procedam-se as anotações necessárias, conforme determina o artigo 346 

da CNGC/MT, parte judicial .

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 581147 Nr: 23464-80.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX PINHEIRO BONFIM, DANIEL ANDRADE DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO. - OAB:, JOSÉ DE ALENCAR SILVA - OAB:7359/MT

 Vistos etc.

RECEBO os recursos de apelação interpostos de próprio punho pelos réus 

e pelo Ministério Público, em seus efeitos legais e jurídicos, por serem 

tempestivos (certidão de fl. 198).

Considerando que as razões e contrarrazões recursais já foram 

aportadas aos autos, encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso para processamento e julgamento do recurso.

Procedam-se as anotações necessárias, conforme determina o artigo 346 

da CNGC/MT, parte judicial .

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 594215 Nr: 35133-33.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DA SILVA JESUS, GILMAR PABLO 

GONÇALVES LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, VANESSA TAIS MARQUES DA SILVA - OAB:20981/O

 Vistos etc.

RECEBO o recurso de apelação interposto pela defesa do réu Rodrigo, em 

seus efeitos legais e jurídicos, por ser tempestivo (certidão de fl. 206).

Considerando que as razões e contrarrazões recursais já foram 

aportadas aos autos, encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso para processamento e julgamento do recurso.

Procedam-se as anotações necessárias, conforme determina o artigo 346 

da CNGC/MT, parte judicial .

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 618824 Nr: 8638-15.2020.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DIEGO CASTRO RIGOTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA 

DE CASTRO - OAB:18.666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Apensem-se os presentes aos autos principais e, na sequência, colha-se 

parecer ministerial.

Após, à conclusão.

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 553319 Nr: 43954-60.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICLAYR ALMEIDA DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO SOUZA SANTANA - 

OAB:23776/O

 Impulsiono estes autos para intimar o patrono constituído, ante a certidão 

de fls. 174, para que compareça a audiência designada para a data de 

07/05/2020, às 14:30 horas juntamente com a testemunha: José Kamilo de 

Souza Sabino, independentemente de intimação desta, sob pena de 

desistência tácita da referida testemunha.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 366830 Nr: 6790-03.2014.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUAN JUNIOR BOTELHO DA SILVA, JHORDAN 

BLENDO ALVES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA 

MESQUITA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JHORDAN BLENDO ALVES NUNES, Cpf: 

04874712100, Rg: 2177903, Filiação: Rosely Reges Alves e Gilberto 

Nunes, data de nascimento: 12/06/1993, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, convivente, vendedor, Telefone (65)9 9208-0538. atualmente 

em local incerto e não sabido

Resumo da Inicial: “(...) ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO 

PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR JHORDAN BLENDO ALVES 

NUNES (...) nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.340/2006.(...) 

Não havendo outras causas de aumento e de diminuição legais a serem 

consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de 

JHORDAN BLENDO ALVES NUNES, no patamar de 01 (um) ano e 08 (oito) 

meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, que fixo 

no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos 

fatos. Estabeleço o regime ABERTO para cumprimento da pena privativa 

de liberdade, com fulcro no autoriza o artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal 

(...)”.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALICE ALVARENGA DE 

LIMA, digitei.

Cuiabá, 18 de março de 2020

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 446866 Nr: 23803-44.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOATHAN SOUZA MOREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE FREIRE ALVES - 

OAB:12952/MT

 ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da 

Constituição Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA 

para CONDENAR o denunciado JOATHAN SOUZA MOREIRA JUNIOR, 

brasileiro, natural de Cuiabá/MT, nascido no dia 29/06/1994, portador do 

RG nº 2211572 SSP/MT e CPF nº 044.519.251-85, filho de Joathan Souza 

Moreira e Simone Freire Alves, residente na Rua Maringá, nº 21, Bairro 

Pedregal, nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n°. 11.343/06, c/c artigo 

306, da Lei 9.503/97, bem como para ABSOLVÊ-LO das penas previstas 

no artigo 180, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso I, do 

Código de Processo Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 585358 Nr: 27304-98.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO MIGUEL FOSCHIERA BANDEIRA, 

CARLOS MICHEL FRANÇA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAERTT RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:16262/O, GELTON GUIMAR - OAB:, GELTON GUIMARÃES 

DE OLIVEIRA - OAB:26092/O, MARINEY FATIMA NEVES - OAB:10.737, 

PATRICIA GABRYELLE ALVES - OAB:20878/O

 Vistos etc.

Juntem-se as informações prestadas ao MD Relator do HC impetrado em 

favor do réu Diego.

RECEBO os recursos de apelação interposto de próprio punho pelo réu 

Diego e pelo Ministério Público, em seus efeitos legais e jurídicos, por 

serem tempestivos (certidão de fl. 307).

INTIME-SE a defesa constituída do réu DIEGO para apresentar as razões 

recursais, no prazo legal, bem como, na oportunidade, apresentar suas 

contrarrazões.

Empós, encaminhem-se os autos para o Ministério Público, a fim de 

apresentar suas contrarrazões.

Caso o réu CARLOS não recorra da sentença, certifique-se o trânsito em 

julgado em relação ao mesmo e, na sequência, cumpra-se na íntegra a 

mesma em relação a ele.

 Por fim, encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

para processamento e julgamento dos recursos.

Antes, porém, procedam-se as anotações necessárias, conforme 

determina o artigo 346 da CNGC/MT, parte judicial .

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 418386 Nr: 23666-96.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO SOUZA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAGNO SOUZA FERREIRA, Cpf: 

00333076109, Rg: 1548164-6, Filiação: Benedita Antonia de Souza e 

Carlos Benedito Ferreira, data de nascimento: 11/04/1984, brasileiro(a), 

natural de Rosário Oeste-MT, casado(a), chapeiro. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Visto. O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, com base no incluso 

procedimento inquisitorial, ofereceu denúncia contra MAGNO SOUZA 

FERREIRA, qualif. nos autos em exame, pela prática da conduta típica 

descrita no artigo 306, da Lei 9.503/97. Consta da denúncia que no dia 29 

de agosto de 2015, por volta das 09h00min, na Avenida Coxipó-Mirim, 

Bairro Jardim Paraná, nesta Capital, o denunciado foi preso em flagrante 

delito por conduzir a motocicleta marca/modelo Honda/CG, cor azul, placas 

JYR 0991, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão 

da influência de álcool, gerando perigo de dano, conforme fls. 04/06. 

Liberdade concedida mediante fiança (fls. 17). A denúncia foi recebida em 

08/06/2016 (fls. 47/48). Citação pessoal do acusado às fls. 55. Resposta 

à acusação às fls. 59/59v. Na audiência de instrução e julgamento fora 

realizado o interrogatório do réu. As partes desistiram da oitiva das 

testemunhas, em razão de sua ausência (fls. 70/71). Alegações finais do 

Ministério Público às fls. 72/75v, pela procedência da denuncia com a 

condenação do réu nas penas do artigo 306 da Lei nº 9.503/97. Por sua 

vez, nas alegações finais, requereu a aplicação da pena mínima, com a 
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devida atenuação em razão da confissão, a substituição da pena privativa 

de liberdade por restritiva de direitos e a isenção das custas processuais 

(fls. 76/79). É a breve síntese. Fundamento e decido. Compulsando os 

autos, evidencia-se não restar dúvida de que no dia 29 de agosto de 

2015, na hora e local descritos na denúncia, o acusado trafegava com a 

motocicleta marca/modelo Honda/CG, cor azul, placas JYR 0991, logo 

após a ingestão de bebida alcoólica. Inclusive, em seu interrogatório, 

perante a Autoridade Policial, posteriormente ratificado em juízo, o 

acusado confessou ter ingerido cerveja na companhia de um amigo (fls. 

12/13 e 70/71). Ademais, os policiais militares atestaram, por meio do 

Anexo II da Resolução nº 432 do CONTRAN de 23 de janeiro de 2013, que 

o denunciado apresentava odor de álcool no hálito, sonolência, olhos 

avermelhados, agindo de forma dispersa, sequer sendo capaz de informar 

a data e a hora. Consta do documento, também, que o réu estava com a 

falta alterada e dificuldade em se equilibrar (fls. 23/23v). Ainda, é 

primordial destacar que o acusado foi submetido à perícia, sendo 

constatado seu estado de embriaguez pelo médico perito, consoante 

Laudo Pericial N.º 1.9067 (fls. 25/27). Não se pode olvidar, também, ter o 

réu confessado a ingestão de bebida alcoólica naquela oportunidade, com 

posterior condução de veículo automotor. Com efeito, o artigo 306, da Lei 

nº 9.503/2017 prescreve: Art. 306. Conduzir veículo automotor com 

capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de 

outra substância psicoativa que determine dependência: Penas - 

detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de 

se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. In 

casu, restam devidamente caracterizadas as duas elementares do tipo, 

uma vez comprovadas a ingestão de substância alcoólica (causa) e a 

alteração da capacidade psicomotora de conduzir o veículo 

(consequência), em ato de condução de veículo automotor (núcleo da 

figura delituosa). A redução da capacidade psicomotora está devidamente 

comprovada, não só pela constatação dos policiais, no sentido de que o 

réu estava com dificuldade no equilíbrio e dirigindo em zigue-zague, 

mormente pelo fato de ter o médico perito atestado que, no estado em que 

se encontrava, o acusado colocava em risco a própria segurança e a de 

terceiros. Logo, com esteio nos elementos trazidos aos autos, não há 

duvida da presença da autoria e da materialidade, pois, para além da 

adequação ao tipo, o réu foi preso em flagrante delito (fls. 08), tendo 

confessado a ingestão de bebida alcoólica, não se podendo olvidar as 

constatações reduzidas a termo no Anexo II da Resolução 432 do 

CONTRAN, notadamente o laudo pericial encartado. Há que se destacar, 

ainda, que o fato é típico, pois presentes suas elementares (conduta, nexo 

causal, resultado e adequação ao texto legal); antijurídico, uma vez ilícito, 

ou seja, contrário ao ordenamento jurídico e culpável, tendo em vista ser o 

agente imputável, cônscio da ilicitude e do dever de agir de maneira 

diversa. Portanto, não há duvida de que o réu praticou o crime previsto no 

artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Por fim, não é demais acrescer 

ser a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pela desnecessidade 

do teste de aparelho alveolar ou exame de sangue à caracterização da 

embriaguez, bastando a prova testemunhal ou pericial, nos termos 

previstos no parágrafo 2º, do artigo 306: “Importa assinalar que o delito foi 

praticado sob a égide da Lei n. 12.760/2012. Assim, não há reparo a ser 

feito no aresto impugnado, pois a jurisprudência do STJ se firmou no 

sentido de que, com o advento da Lei n. 12.760/2012, que modificou o art. 

306 do Código de Trânsito, foi reconhecido ser despicienda a submissão 

do acusado a teste de etilômetro, tendo passado a ser admitida a 

comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de 

prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova. 

Precedentes.” (STJ - AgRg no AREsp: 1331345 SP 2018/0179733-5, 

Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/10/2018, T5 - 

QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2018) Não é outro o 

posicionamento do e. TJMT: APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSTIO 

– ARTIGO 306 DA LEI N. 9.503/97 – TESE DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO 

PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – AUSÊNCIA DE TESTE DO BAFÔMETRO 

PARA AFERIR A ALCOOLEMIA – DESNECESSIDADE – DEPOIMENTOS DOS 

POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO CORROBORADOS COM O AUTO 

DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ – PROVAS SUFICIENTES – 

RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. A Lei n. 12.760/12, que 

alterou o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, ampliou os meios de 

prova, uma vez que ausentes os exames a comprovar o estado de 

alcoolemia, outros elementos podem ser aproveitados para atestar a 

embriaguez. No caso dos autos, foram utilizados os depoimentos dos 

policiais responsáveis pela prisão em flagrante delito, alinhados ao auto de 

constatação de embriaguez, forte a confirmar o estado alcóolico do réu. 

(Ap 47127/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 10/07/2018, Publicado no DJE 12/07/2018) Não merece guarida 

o argumento de que a inicial acusatória deixou de consignar o efetivo risco 

da conduta, uma vez que, conforme ensina o professor Renato Brasileiro, 

“Enfim, com a vigência da Lei n. 12.760/12 no dia 21 de dezembro de 2012, 

o legislador manteve a embriaguez ao volante como crime de perigo 

abstrato, afastou a necessidade de o delito ser praticado em via pública, e 

voltou a tipificar o delito com base na influência de álcool, sem qualquer 

nível pré-definido, condicionando-a, porém, à alteração da capacidade 

psicomotora do condutor do veículo automotor”.” O e. Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso não empresta interpretação divergente à 

normativa, conforme segue: APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO 

VOLANTE – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – 

ATIPICIDADE CONDUTA ¬ AUSÊNCIA DE DIREÇÃO PERIGOSA OU DANO – 

PRESCINDIBILIDADE – CRIME DE PERIGO ABSTRATO ¬ AUTORIA E 

MATERILIDADE COMPROVADAS POR MEIO DE PROVA TÉCNICA 

(BAFÔMETRO) E TESTEMUNHAL, ALÉM DA CONFISSÃO DO ACUSADO - 

RECURSO DESPROVIDO. O crime de embriaguez ao volante, por ser de 

perigo abstrato, caracteriza-se com a condução de veículo sob a 

influência do álcool, sendo irrelevante a ocorrência ou não de resultado 

danoso. A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no 

sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante, 

comprovado por teste de bafômetro, provas testemunhais e confissão do 

acusado. (Ap 178423/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/04/2017, Publicado no DJE 

02/05/2017) Pelo exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para condenar 

MAGNO SOUZA FERREIRA, pela prática do crime descrito no art. 306 do 

Código de Trânsito. Passo, consequentemente, a dosar a pena. A 

culpabilidade restou comprovada, sendo a conduta do réu comum à 

espécie. Os motivos do crime e as circunstâncias do fato não fogem à 

normalidade. As consequências extrapenais são próprias dos delitos em 

questão. Portanto, no que toca ao crime previsto no artigo 306 da Lei 

9.537/97, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, fixo a pena base no 

mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) 

dias-multa e, ainda, a proibição de obter autorização ou habilitação para 

dirigir veículo automotor, pelo prazo de 2 (dois) meses, fixado o valor do 

dia-multa em 1/30 do salário mínimo, por considerá-las necessárias à 

reprovação do crime. Deixo de aplicar a atenuante da confissão 

espontânea, visto que a pena foi estabelecida no mínimo legal. Não 

existem causas de aumento ou diminuição de pena. TORNO DEFINITIVA 

pena do réu em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, fixado 

o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo, e, ainda, a proibição de 

obter autorização ou habilitação para condução de veículo automotor, pelo 

prazo de 2 (dois) meses.¬ Caso tenha obtido no curso do processo, fica o 

réu proibido de dirigir pelo mesmo lapso. a) O regime inicial de cumprimento 

da pena será o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “C”, do Código Penal. 

b) Considerando que o crime não foi cometido com violência ou grave 

ameaça à pessoa e que a pena não é superior a quatro anos, 

considerando, ainda, os demais requisitos previstos no art. 59 do Código 

Penal, hei por bem substituir a pena privativas de liberdade aplicada por 

pena restritiva de direito, em consonância com o disposto no art. 44, § 2º, 

do Código Penal, que serão definidas pelo r. Juízo das Execuções Penais. 

c) Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, cujo 

pagamento se dará através da destinação do valor recolhido a título de 

fiança (fls. 33/34), que também se destina ao pagamento da pena de 

multa, tudo nos termos do art. 336, do CPP. Havendo restante, promova-se 

a devolução, intimando-se o acusado para indicar conta para deposito. d) 

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, 

oficiem-se aos órgãos competentes e forme-se o processo executivo de 

pena; ainda, oficie-se ao Departamento Estadual de Trânsito, informando a 

suspensão da autorização para dirigir veículo imposta ao réu, pelo prazo 

de 02 (dois) meses, cabendo ao Juízo da Execução Penal, a apreensão da 

CNH do reeducando, ao tempo da audiência admonitória, nos termos do 

artigo 312-A do Código Brasileiro de Trânsito. P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA DE FÁTIMA 

CARDOSO SOTT, digitei.

Cuiabá, 17 de março de 2020

Kelvin Breno Rowe Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC
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 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149233 Nr: 16530-58.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO DOS SANTOS LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS ANTONIO DOS SANTOS LEÃO, 

Cpf: 09771028820, Rg: 25575977, Filiação: Maria dos Santos Leão e 

Policarpo Rodrigues Leão, data de nascimento: 20/04/1977, brasileiro(a), 

natural de Alfredo Marcondes-SP, casado(a), instalador de mármore, 

Telefone 9223-0185. atualmente em local incerto e não sabido

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público 

contra MARCOS ANTONIO DOS SANTOS LEÃO pela prática do crime 

tipificado no artigo 306, da lei nº 9.503/97.

Despacho/Decisão: Visto.I – Em análise dos autos, constato que o 

acusado não foi localizado para citação pessoal. Aliado a isso, inexistem 

informações sobre o seu atual endereço.Posto isso, efetive a citação por 

edital, com prazo de 15 dias, conforme prevê o artigo 361 do Código de 

Processo Penal.II – Dê-se ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, VINÍCIUS JORGE 

SOUZA MAGALHÃES, digitei.

Finalidade: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para responder à 

acusação, por escrito no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na resposta, o 

acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 05 (cinco), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Cuiabá, 18 de março de 2020

Kelvin Breno Rowe Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122819 Nr: 9789-36.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARIBALDO RAMOS DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GARIBALDO RAMOS DE MENEZES, Rg: 

1.529.102-2, Filiação: Zacarias Ramos de Menezes e Ercilia Maria de 

Menezes, data de nascimento: 04/09/1958, brasileiro(a), natural de Santa 

Albertina-SP, convivente, tec refrigeração. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: CITAÇÃO do(a,s) DENUNCIADO(A,S), acima qualificado, para 

apresentar a sua resposta à acusação, através de Defensor Constituído, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de prosseguimento do processo sem 

a sua presença (Art. 367 CPP) e advertindo-o de que na ausência de 

constituição de Defensor Particular, ser-lhe-à nomeado um Defensor 

Público por este Juízo em mesma audiência.

Despacho/Decisão: Visto, em correição.Considerando que o (a) acusado 

(a) não foi encontrado (a) nos endereços fornecidos pelo Ministério 

Público, CITE-SE por edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para a 

apresentação de resposta à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, na qual poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à 

sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o número legal, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário.Consigno que o prazo para 

da defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do (a) 

acusado (a) ou defensor constituído (CPP, artigo 396, parágrafo 

único).Transcorrido in albis o prazo para oferecimento da resposta à 

acusação, certifique-se.Após, retornem os autos conclusos para 

suspensão do processo e do prazo prescricional (CPP, artigo 

366).Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, @Usuariologado, digitei.

Resumo da Inicial: Trata-se de DENÚNCIA ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de GARIBALDO RAMOS DE MENEZES, pela prática, em 

tese, do crime tipificado nos artigos 129, § 9°; 244 c/c 61, II, "a" e "h", do 

Código Penal, contra a filha JANE MENEZES DA SILVA (menor impúbere a 

época dos fatos).

Cuiabá, 18 de março de 2020

Kelvin Breno Rowe Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130106 Nr: 17275-72.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER BELMIRO TEIXEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL MAGALHÃES 

COELHO - OAB:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WAGNER BELMIRO TEIXEIRA SILVA, 

Cpf: 85835170106, Rg: 692241, Filiação: Eduardo Belmiro da Silva e Neusa 

Maria Teixeira Silva, data de nascimento: 27/08/1973, brasileiro(a), 

casado(a), Telefone 3653-5926. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO do(a,s) DENUNCIADO(A,S), acima qualificado, para 

apresentar a sua resposta à acusação, através de Defensor Constituído, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de prosseguimento do processo sem 

a sua presença (Art. 367 CPP) e advertindo-o de que na ausência de 

constituição de Defensor Particular, ser-lhe-à nomeado um Defensor 

Público por este Juízo em mesma audiência.

Resumo da Inicial: Trata-se de denúncia distribuída em 13/06/2012, para a 

instauração de Ação Penal Pública Incondicionada, na qual a 

Representante do Ministério Público imputa ao acusado WAGNER BELMIRO 

TEIXEIRA SILVA a prática da conduta tipificada no artigo 302 da Lei n° 

9.503/97.

Despacho/Decisão: Visto, em correição.Considerando que o (a) acusado 

(a) não foi encontrado (a) nos endereços fornecidos pelo Ministério 

Público, CITE-SE por edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para a 

apresentação de resposta à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, na qual poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à 

sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o número legal, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário.Consigno que o prazo para 

da defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do (a) 

acusado (a) ou defensor constituído (CPP, artigo 396, parágrafo 

único).Transcorrido in albis o prazo para oferecimento da resposta à 

acusação, certifique-se.Após, retornem os autos conclusos para 

suspensão do processo e do prazo prescricional (CPP, artigo 

366).Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, @Usuariologado, digitei.

Cuiabá, 18 de março de 2020

Kelvin Breno Rowe Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 362374 Nr: 1559-92.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONI FERNANDES TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RONI FERNANDES TAVARES, Cpf: 

00221659161, Rg: 14134640, Filiação: Maria Elia Fernandes Tavares e 
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Moises da Silva Tavares, data de nascimento: 16/05/1983, brasileiro(a), 

natural de Araputanga-MT, convivente, encarregado de produção, 

Telefone 9627-8153. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO do(a,s) DENUNCIADO(A,S), acima qualificado, para 

apresentar a sua resposta à acusação, através de Defensor Constituído, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de prosseguimento do processo sem 

a sua presença (Art. 367 CPP) e advertindo-o de que na ausência de 

constituição de Defensor Particular, ser-lhe-à nomeado um Defensor 

Público por este Juízo em mesma audiência.

Resumo da Inicial: Trata-se de denúncia distribuída em 04/06/2014, para a 

instauração de Ação Penal Pública Incondicionada na qual a 

Representante do Ministério Público imputa ao acusado RONI FERNANDES 

TAVARES a prática da conduta tipificada no artigo 306 da lei n° 9.503/97.

Despacho/Decisão: Visto em correição.Cite-se e/ou intime-se como 

requerido pelo Ministério Público na cota retro.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, @Usuariologado, digitei.

Cuiabá, 18 de março de 2020

Kelvin Breno Rowe Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 87346 Nr: 7594-49.2006.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO WITER FARIAS PAELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:20370/MT, SEBASTIÃO MOURA DA SILVA - OAB:2863/MT

 Vistos.

1. Recebo o recurso de apelação interposto pelo réu às fls. 226/231v, em 

seus regulares efeitos.

2. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para apresentar as 

contrarrazões do recurso.

3. Por fim, remeta-se o feito ao Tribunal de Justiça, com observância das 

formalidades legais.

4. Às providências.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 614330 Nr: 4791-05.2020.811.0042

 A Ç Ã O :  I n q u é r i t o  P o l i c i a l  M i l i t a r - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JECTAN PRESLEY RODRIGUES BARROS DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 CERTIFICO que, por determinação verbal do magistrado titular, realizei a 

expedição do Oficio n. 858/2020, encaminhando ao comandante da 9ª 

CIPM de Diamantino através do e-mail 27bpm@pm.mt.gov.br para 

cumprimento do alvará de soltura em favor do acusado JECTAN PRESLEY 

RODRIGUES BARROS DA SILVA, nos termos do comprovante anexo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 614330 Nr: 4791-05.2020.811.0042

 A Ç Ã O :  I n q u é r i t o  P o l i c i a l  M i l i t a r - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JECTAN PRESLEY RODRIGUES BARROS DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 Ante o exposto, RELAXO A PRISÃO PREVENTIVA do indiciado JECTAN 

PRESLEY RODRIGUES BARROS DA SILVA, aplicando as seguintes 

medidas cautelares: a) COMPARECIMENTO ao programa de tratamento 

psicológico/psiquiátrico voluntário.b) COMPROMISSO de comparecer a 

todos os atos do processo e não mudar de endereço sem prévia 

comunicação do Juízo da Causa.EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DAS 

MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS, CONCLUSOS PARA PROVIDÊNCIAS 

DO ART. 282, §4º DO CPP, CIENTIFICANDO O INDICIADO DE QUE PODERÁ 

SER DECRETADA SUA PRISÃO PREVENTIVA.EXPEÇA-SE ALVARÁ DE 

SOLTURA, salvo se por outro motivo tiver que permanecer preso. 

Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 18 de março de 2020.Marcos Faleiros 

da SilvaJuiz de Direito

12ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 506667 Nr: 45676-66.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL FERNANDES DA SILVA, LUCAS 

SIQUEIRA DA GUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DANIEL FERNANDES DA SILVA, Cpf: 

01063272165, Rg: 171.6777-9, Filiação: Manoela Vieira da Silva e Antonio 

Fernandes da Silva, data de nascimento: 21/04/1988, brasileiro(a), natural 

de Porangatu-GO, solteiro(a), chapeiro/pintor, Telefone 8164-4725 

/8129-0230. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Código 506667 Vistos,Compulsando os autos, verifica-se que 

o denunciado DANIEL FERNANDES DA SILVA, se encontra em local 

incerto e não sabido, razão pela qual, nos termos do art. 361 do Código de 

Processo Penal e em consonância com o parecer ministerial, à fl. 233, 

determino a citação por edital a ser realizada no prazo de 15 (quinze) dias 

em observância ao que prescreve o art. 365 do mesmo diploma legal. 

Devidamente afixado o edital nos termos do parágrafo único do art. 365 do 

CPP, o acusado terá o prazo de 10 (dez) dias para apresentar defesa, 

perante a secretaria deste Juízo.Decorrido o prazo e não havendo 

resposta positiva quanta citação do acusado, certifique-se e dê-se vistas 

ao Ministério Público para se manifestar no prazo legal. Outrossim, 

expeça-se mandado de citação em nome do acusado LUCAS SIQUEIRA 

DA GUIA, atentando-se ao endereço, Rua Cordova, n° 1030, Bairro 

Planalto, CEP 78058-753, Cuiabá/MT.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 21 

de novembro de 2019.Flávio Miraglia FernandesJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KARINE LOPES LELLIS 

DE MEDEIROS, digitei.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2020

Ana Flávia Marcelino de Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 302803 Nr: 538-86.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNEI RODRIGUES DA SILVA, CIDNEY 

APARECIDO TEIXEIRA DE SOUZA, WILLIAN PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, FABIO YEGROS PEREIRA - OAB:

 Código: 302803
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Vistos etc;

Tendo em vista a PORTARIA-CONJUNTA N° 247/2020/TJMT que instituiu 

medidas de prevenção ao contágio do COVID-19, redesigno a audiência 

para o dia 12 de agosto de 2020, às 14h30min.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensoria.

Intimem-se.Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de março de 2020.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 603519 Nr: 43472-78.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARINA CRISTINA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUS SONNENBERG - 

OAB:5862, RICADOR BUSS SONNENBERG - OAB:18389

 Código: 603519

Vistos etc;

Tendo em vista a PORTARIA-CONJUNTA N° 247/2020/TJMT que instituiu 

medidas de prevenção ao contágio do COVID-19, redesigno a audiência 

para o dia 30 de abril de 2020, às 16h45min.

Comunique-se o Juízo Deprecante.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de março de 2020.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 614468 Nr: 4889-87.2020.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS MOREIRA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA SOUZA SILVA 

MONTEIRO - OAB:15.833/MT, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:3.301

 Código: 614468

Vistos etc;

Tendo em vista a PORTARIA-CONJUNTA N° 247/2020/TJMT que instituiu 

medidas de prevenção ao contágio do COVID-19, redesigno a audiência 

para o dia 30 de abril de 2020, às 17h.

Comunique-se o Juízo Deprecante.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de março de 2020.

 Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 77086 Nr: 10477-03.2005.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEMIR MARCOS MARCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO LUIZ DE DEUS 

JÚNIOR - OAB:7.167

 Código: 77086

Vistos etc;

Tendo em vista a PORTARIA-CONJUNTA N° 247/2020/TJMT que instituiu 

medidas de prevenção ao contágio do COVID-19, redesigno a audiência 

para o dia 03 de setembro de 2020, às 14h.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de março de 2020.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 85830 Nr: 6503-21.2006.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS RODRIGUES DE PAULA, EMILIO 

CRISTIAN DE OLIVEIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, LÉIA MARQUES FRANCO RUSSI - OAB:36.716/GO

 Código: 85830

Vistos etc;

Tendo em vista a PORTARIA-CONJUNTA N° 247/2020/TJMT que instituiu 

medidas de prevenção ao contágio do COVID-19, redesigno a audiência 

para o dia 12 de agosto de 2020, às 16h15min.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensoria.

Intimem-se.Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de março de 2020.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 117189 Nr: 3950-30.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR PONTES DO NASCIMENTO, 

BRIGHTON DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. VILMAR DO CARMO 

ADORNO - OAB/MT 16.247-B - OAB:16.247B, KAIO GABRIEL PEREIRA 

GOMES - OAB:24463-O

 Código: 117189

Vistos etc;

Tendo em vista a PORTARIA-CONJUNTA N° 247/2020/TJMT que instituiu 

medidas de prevenção ao contágio do COVID-19, redesigno a audiência 

para o dia 15 de julho de 2020, às 14h.

 Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de março de 2020.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 143058 Nr: 10335-57.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBERTON CARLOS PEREIRA DA SILVA, 

SIDNEY GABRIEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, HUMBERTO MORAIS 

GOMES - OAB:22449/O

 Código: 143058

Vistos etc;

Tendo em vista a PORTARIA-CONJUNTA N° 247/2020/TJMT que instituiu 

medidas de prevenção ao contágio do COVID-19, redesigno a audiência 

para o dia 24 de junho de 2020, às 16h45min.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensoria.

Intimem-se.Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de março de 2020.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 455600 Nr: 32860-86.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER ROGER FERREIRA DE ARRUDA, AZIR 

PEDROSO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DE FRANCA BARRETO - 

OAB:10274/MT

 Código: 455600

Vistos etc;

Tendo em vista a PORTARIA-CONJUNTA N° 247/2020/TJMT que instituiu 

medidas de prevenção ao contágio do COVID-19, redesigno a audiência 

para o dia 02 de setembro de 2020, às 16h.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de março de 2020.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 614877 Nr: 5246-67.2020.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MATHEUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAÚJO - 

OAB:19.911/0

 Código: 614877

Vistos etc;

Tendo em vista a PORTARIA-CONJUNTA N° 247/2020/TJMT que instituiu 

medidas de prevenção ao contágio do COVID-19, redesigno a audiência 

para o dia 30 de abril de 2020, às 16h30min.

Comunique-se o Juízo Deprecante.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de março de 2020.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 574607 Nr: 17415-23.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS 

MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

CRIMINAL ( DR. DAVID BRANDÃO ) - OAB:

 Vistos, etc.

Inexistindo questões preliminares ou prejudiciais arguidas pela defesa (fl. 

73), concluo que a dinâmica do evento descrito na denúncia precisa ser 

melhor esclarecida, não emergindo, nesta fase preambular, a certeza 

absoluta de que não houve ilícito criminal na conduta do denunciado, 

inocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 397, do CPP, com nova 

redação da Lei nº 11.719/2008, prevalecendo, nesta etapa, o princípio do 

“in dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo “Parquet”, dando o denunciado BRUNO MATHEUS 

OLIVEIRA DOS SANTOS MAGALHÃES como incurso no artigo da “lex 

repressiva” nela mencionado.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19/05/2020, às 

15:10 horas, para o interrogatório do acusado e inquirição das 

testemunhas arroladas nos autos.

Para tanto, intime-se o acusado, as testemunhas arroladas na denúncia e 

na defesa prévia; dando-se ciência ao Promotor de Justiça e à Defesa.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 540059 Nr: 31518-69.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANCLÉ DANTAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Recebo a apelação interposta tempestivamente pelo sentenciado Sanclé 

Dantas de Souza.

Considerando que as razões já foram apresentadas, dê-se vistas ao D. 

Promotor de Justiça para oferecimento das contrarrazões.

Em seguida, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, com as 

homenagens e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 430049 Nr: 5627-17.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADERSON VINICIOS ALMEIDA DA CRUZ DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Vistos, etc.

Recebo a apelação interposta tempestivamente pelo sentenciado Jaderson 

Vinicios Almeida da Cruz.

De consequência, dê-se vistas dos autos ao Defensor Público o para 

oferta, no prazo legal, das razões recursais.

 Em seguida, dê-se vistas ao D. Promotor de Justiça para oferecimento 

das contrarrazões.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 592293 Nr: 36526-90.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA DE SOUZA SANTOS, LEONARDO 

DIAS ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, JULIANA GIRARDELLI VIELA - OAB:266.554/SP, 

PATRÍCIA CONTAR DE ANDRADE - OAB:14383/B

 DIANTE DO EXPOSTO e em consonância com o parecer ministerial de fl. 

440/442, INDEFIRO o pedido de conversão da prisão preventiva em 

domiciliar, aforado pela defesa da ré VANESSA DE SOUZA SANTOS. Em 

tempo, com supedâneo no art. 316, parágrafo único, do CPP, MANTENHO 

a prisão preventiva da acusada VANESSA DE SOUZA SANTOS, 

porquanto estão incólumes os requisitos e pressupostos exarados no 

decreto de prisão preventiva (fls. 388/391), isto é, a necessidade de se 

garantir a ordem pública, no caso evidenciada pela apreensão de 

expressiva quantidade de droga (217,25g de cocaína) e reincidência 

específica da ré (Cód. 337901).No mais e considerando que a ré constituiu 

patronas para lhe assistir nos autos, as quais subscreveram o pedido ora 

analisado, intime-as para, no prazo legal, apresentarem a defesa 

preliminar, em observância ao disposto no art. 55, §1º, da LT.Com a 

defesa nos autos, voltem-me conclusos.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 523129 Nr: 15165-51.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSYKA LIMA GANGUSSU OLIVEIRA, 

LOURISVALDO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15959/MT

 Vistos, etc. Inexistindo questões preliminares ou prejudiciais arguidas pela 

defesa (fl. 210), concluo que a dinâmica do evento descrito na denúncia 

precisa ser melhor esclarecida, não emergindo, nesta fase preambular, a 

certeza absoluta de que não houve ilícito criminal na conduta dos 

denunciados, inocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 397, do CPP, 

com nova redação da Lei nº 11.719/2008, prevalecendo, nesta etapa, o 

princípio do “in dubio pro societate”. Em suma, presentes os requisitos 

materiais e formais do art. 41 do CPP, nos termos do art. 56, da Lei nº 

11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo Parquet, dando os 

denunciados LOURISVALDO ALVES DA SILVA e JESSYKA LIMA 

GANGUSSU OLIVEIRA como incursos nos artigos da “lex repressiva” nela 

mencionado. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

19/05/2020, às 15:40 horas, para o interrogatório dos acusados e 

inquirição das testemunhas de acusação e defesa. Para tanto, intimem-se 

os acusados, as testemunhas arroladas na denúncia e na defesa prévia; 

dando-se ciência ao Promotor de Justiça e à Defesa. Com relação ao 

motocicleta apreendida por ocasião da prisão flagrancial, oficie-se a 

Autoridade Policial para que preste esclarecimentos se está vinculada a 

esta demanda ou foi remetida a Delegacia competente para fins de 

apuração da sua ocorrencia de roubo. Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 399316 Nr: 3461-46.2015.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON YURI RIBEIRO DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARLON YURI RIBEIRO DA SILVA 

SOUZA, Rg: 25681800, Filiação: Maria de Lourdes Ribeiro da Silva e 

Modesto Rodrigues de Souza, data de nascimento: 05/05/1996, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, autônomo, Telefone 

9322-5112/9213-3307. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. PARA QUE TOME CIÊNCIA DO INTEIRO TEOR DA 

SENTENÇA, BEM COMO MANIFESTE OU NÃO O INTERESSE EM 

RECORRER.[...]ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da 

Constituição Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA 

para CONDENAR o acusado MARLON YURI RIBEIRO DA SILVA SOUZA, 

brasileiro, convivente, desempregado, nascido em 05.05.1986, natural de 

Cuiabá/MT, filho de Modesto Rodrigues de Souza e Maria de Lourdes 

Ribeiro da Silva, residente e domiciliado na Rua Monte Castelo, n.º 28, 

Bairro Areão, em Cuiabá/MT, nas sanções do artigo 33, “caput”, c/c artigo 

40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006, assim como, para 

ABSOLVÊ-LO do delito previsto no artigo 35, “caput”, da Lei de Tóxico, 

com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 

artigo 16 da Lei n.º 10.826/2003, nos termos do artigo 386, inciso III, do 

mesmo diploma processual penal.Dosimetria do art. 33, “caput”, da Lei de 

Drogas:Primeira fase:Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 

33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e 

pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

[...].

Sentença:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 615554 Nr: 5816-53.2020.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLI RODRIGUES DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, presentes os requisitos da prisão preventiva, com 

fundamento no disposto no artigo 312 c/c o artigo 313, ambos do CPP, 

CONVERTO a prisão em flagrante do acusado ARLI RODRIGUES DE 

AMORIM em PREVENTIVA. SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO 

MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA. COMUNIQUE-SE acerca da prisão do 

autuado a todos os Juízos onde responde processos criminais, inclusive 

ao Juízo da Execução Penal. Saem os presentes devidamente intimados e 

o autuado cientificado. Não havendo óbice na utilização de sistema de 

gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, 

declarações entrevistas foram captados em áudio e vídeo, cuja mídia 

digital encontra-se arquivada no cartório deste Juízo. Nada mais. Eu, 

Sérgio Ricardo Rodrigues Assunção (Assessor Técnico Jurídico), digitei.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 585902 Nr: 27788-16.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GIMENES DE FREITAS - 

OAB:6776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO ROGÉRIO 

ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - OAB:7030/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado ANTONIO ROGÉRIO 

ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN OAB/MT 7.030, para que manifeste 

acerca da petição de fl. 116.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 352833 Nr: 14273-21.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ROBERTO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADJALMA BOMDESPACHO DE 

OLIVEIRA - OAB:4356/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 52/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa 

ADJALMA BOMDESPACHO DE OLIVEIRA 0AB/MT 4.356, para que 

apresente as alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 400672 Nr: 4887-93.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 52/2007-CGJ, 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar o advogado HEGNALDO 

ANTONIO DOS SANTOS OAB/MT 26.395 e WILSON PINHEIRO MEDRADO 

OAB/MT 26.645/0, para que apresente as alegações finais no prazo de 05 

(cinco) dias.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167810 Nr: 15107-29.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HICHAME DE SOUSA MOUZAYEK, ROBERTO 

FERREIRA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breno de Almeida Correa - 

OAB:15802, MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES - 

OAB:6882/MT, REINALDO AZEVEDO DA SILVA - OAB:SP/160356, 

ROSIMEIRE LUCIA FRANCOLINO DA COSTA - OAB:17675

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 – CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR as defesas dos 

acusados, para dar ciência do retorno dos autos conforme decisão de 

fl.1019.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121432 Nr: 8456-49.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GARCIA OURIVES, JOSÉ CARLOS 

DE FREITAS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDE ROSÂNGELA HETZEL - 

OAB:OAB/MT 8244B, Fábio Magalhães de Oliveira - OAB:9564, 

MARISTELA MASSIGNAN MARTINS - OAB:9248/O, Mohamed Rahim 

Farhat - OAB:2542

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 – CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR as Defesas dos 

acusados, para dar ciência do retorno dos autos conforme decisão de 

fls.1173/1174.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 526102 Nr: 18039-09.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO AUGUSTO ASCKAR BUFFULIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FRANÇA FERREIRA - 

OAB:19154/MT

 Ação Penal n°. 18039-09.2018.811.0042 – Cód. 526102

Réu: Ricardo Augusto Asckar Buffulim.

 Vistos, etc.

 Compulsando detidamente, denota-se que a instrução criminal aguarda, 

tão-somente, que a testemunha Márcio Aparecido Guedes, arrolado pela 

Defesa, indique data e hora para ser ouvida perante este juízo.

 Pois bem. Nos termos da certidão de fls. 469, a testemunha supracitada 

foi devidamente intimada, em 16/12/2019, como demonstra o extrato do 

Malote Digital de fls. 468, encaminhado em 21/10/2019, às 14:05.

 Desta forma, considerando que até o presente momento a referida 

testemunha não indicou data e horário, INTIME-SE a Defesa do réu Ricardo 

Augusto Asckar Buffulim para se manifestar quanto à insistência ou 

desistência da oitiva, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Em caso de insistência, concito à Defesa para que colha a anuência da 

testemunha Márcio Aparecido Guedes, indicando a este juízo a data e 

horário que ela pretende ser ouvida.

Às providências.

Cuiabá - MT, 09 de março de 2020.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 145189 Nr: 12375-12.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO DE ARAÚJO, GERALDO LAURO, 

JOSÉ QUIRINO PEREIRA, JOEL QUIRINO PEREIRA, NILSON ROBERTO 

TEIXEIRA, VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA, GUILHERME DA COSTA 

GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5768, Ana Paula Cerri Budoia - OAB:OAB/MT 

19.960-B, GIÓRGIO AGUIAR DA SILVA - OAB:14600/MT, MÁRIO 

RIBEIRO DE SÁ - OAB:2521/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - 

OAB:4659/MT, Paulo Humberto Budoia - OAB:3339-A/MT, PAULO 

HUMBERTO BUDOIA FILHO - OAB:OAB/MT 9906, UBIRAJARA DE 

SIQUEIRA FILHO - OAB:15714/ MT, WEUDYS CAMPOS FURTADO - 

OAB:14.700

 AÇÃO PENAL Nº 12375-12.2009.811.0042 CÓDIGO 145189

VISTOS.

Trata-se de Ação Penal que o Ministério Público move em face de NILSON 

ROBERTO TEIXEIRA, JOEL QUIRINO PEREIRA, GERALDO LAURO, JOSÉ 

QUIRINO PEREIRA, e VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA.

A sentença foi proferida em 24.09.2018, às fls. 3762/3803, pelo 

Magistrado que presidia o feito.

Às fls. 3805, o digno Promotor de Justiça interpôs Recurso de Apelação, 

em face da r. sentença condenatória de fls. 3762/3803.

Às fls. 3806, a defesa do acusado NILSON ROBERTO TEIXEIRA, interpôs 

Recurso de Apelação, nos moldes do artigo 600, § 4º do Código de 

Processo Penal.

Às fls. 3812, a defesa dos acusados JOSÉ QUIRINO PEREIRA e JOEL 

QUIRINO PEREIRA, interpôs Recurso de Apelação, nos moldes do artigo 

600, § 4º do Código de Processo Penal.

Às fls. 3813/3822, a defesa do acusado GERALDO LAURO, opôs 

Embargos de Declaração com efeitos infringentes.

Às fls. 3823, foi certificada a tempestividade dos Recursos de Apelação 

interpostos às fls. 3805, 3806 e 3812, bem como os Embargos de 

Declaração às fls. 3813/3822.

Instado a se manifestar, o digno Promotor de Justiça pugnou pelo não 

conhecimento dos Embargos de Declaração (fls. 3825/3827).

Às fls. 3828/3843, o digno Promotor de Justiça apresentou as suas 

razões recursais.

Às fls. 3844/3845, a defesa dos acusados JOSÉ QUIRINO PEREIRA e 

JOEL QUIRINO PEREIRA, requereu a juntada de substabelecimento.

Às fls. 3846, a defesa do acusado NILSON ROBERTO TEIXEIRA, informou 

o endereço atualizado do mesmo.

Às fls. 3847/3851, consta decisão deste Juízo recebendo os Recursos de 

Apelação interpostos pelo Ministério Público (fls. 3805), pelas defesas dos 

acusados NILSON ROBERTO TEIXEIRA (fls. 3806), JOSÉ QUIRINO PEREIRA 

e JOEL QUIRINO PEREIRA (fls. 3812), bem como CONHECEU dos Embargos 

opostos pela defesa do acusado GERALDO LAURO, no entanto, NEGOU 

provimento.

 Outrossim, foi determinado que a Gestora Judicial certificasse quanto as 

intimações pessoais dos acusados, ao trânsito em julgado da r. sentença 

condenatória, bem como que fossem intimadas as defesas dos acusados 

para apresentarem as Contrarrazões do Recurso de Apelação interposto 

pelo Ministério Público.

 Às fls. 3854/3861, a defesa do acusado NILSON ROBERTO TEIXEIRA 

apresentou as Contrarrazões Recursais.

 Às fls. 3862/3863, a defesa do acusado GERALDO LAURO interpôs 

Recurso de Apelação, bem como pugnou pela apresentação das Razões 

Recursais e das Contrarrazões perante o Egrégio Tribunal de Justiça.

 Às fls. 3864/3889, fls. 3892/3917 e fls. 3928/3953, a defesa dos 

acusados JOSÉ QUIRINO PEREIRA e JOEL QUIRINO PEREIRA reiterou o 

Recurso de Apelação já interposto nos autos, apresentou suas Razões 

Recursais, bem como as Contrarrazões do Recurso interposto pelo 

Ministério Público.

Às fls. 3925, consta certidão do Oficial de justiça informando que não foi 

possível proceder a intimação do acusado VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA, 

tendo em vista que o mesmo mudou de endereço.

 Às fls. 3973, foi certificada a tempestividade do Recurso de Apelação 

interposto pela defesa do acusado GERALDO LAURO (fls. 3862/3863).

 Às fls. 3975/3976, o digno Representante do Ministério Público pugnou 

pelo indeferimento do pleito da defesa do acusado GERALDO LAURO, 

quanto a apresentação das Contrarrazões Recursais perante o Egrégio 

Tribunal de Justiça, requerendo que o mesmo seja intimado para a 

apresentação da mesma.

 Requereu, ainda, que a defesa do acusado VARNEY FIGUEIREDO LIMA 

seja intimada da r. sentença condenatória, bem como que apresente as 

Contrarrazões Recursais.

 É o relatório.

Decido.

Compulsando detidamente os autos, verifico a seguinte situação dos 

Recursos Interpostos:

RECURSOS RECORRENTE RAZÕES FLS. TEMP. CONTRAR-RAZÕES FLS.

REC. DE APELAÇÃO (fls. 3812) JOSÉ QUIRINO FLS. 3864/3889, 3892/3917 
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e 3928/3953. SIM – FLS. 3823

 REC. DE APELAÇÃO

(fls. 3812) JOEL QUIRINO FLS.

3864/3889, 3892/3917 e 3928/3953. SIM – FLS. 3823

 REC. DE APELAÇÃO

(fls. 3862) GERALDO LAURO INSTÂNCIA SUPERIOR SIM – FLS. 3973

 REC. DE APELAÇÃO

(fls. 3806) NILSON TEIXEIRA INSTÂNCIA SUPERIOR SIM – FLS. 3823

 ------- VARNEY FIGUEIREDO ------ -------

 REC. DE APELAÇÃO

(fls. 3805)

 MINISTÉRIO PÚBLICO

 FLS. 3828/3843.

 SIM – FLS. 3823.

 NILSON TEIXEIRA (fls. 3854//3861).

JOSÉ QUIRINO e JOEL QUIRINO (fls. 3864/3889, 3892/3917 e 3928/3953).

I - Quanto aos Recursos de Apelação interpostos pelas defesas dos 

acusados e pelo Ministério Público.

 Primeiramente, verifico que os Recursos de Apelação interpostos pelo 

Ministério Público (fls. 3805), pelas defesas dos acusados NILSON 

ROBERTO TEIXEIRA (fls. 3806), JOSÉ QUIRINO PEREIRA e JOEL QUIRINO 

PEREIRA (fls. 3812), já foram recebidos, restando pendente o Recurso de 

Apelação interposto pela defesa do acusado GERALDO LAURO (fls. 

3862).

 Sendo assim, RECEBO o Recurso de Apelação interposto pela defesa do 

acusado GERALDO LAURO, eis que tempestivo conforme certidão de fls. 

3973.

 Outrossim, verifico que a defesa dos acusados JOSÉ QUIRINO PEREIRA e 

JOEL QUIRINO PEREIRA, às fls. 3864/3889, fls. 3892/3917 e fls. 

3928/3953, reiterou o Recurso de Apelação já interposto nos autos, 

apresentou as Razões Recursais, bem como apresentou as 

Contrarrazões Recursais.

 Em razão disso, DÊ-SE vista ao Ministério Público para apresentação das 

Contrarrazões Recursais do Recurso de Apelação interposto pela defesa 

dos acusados JOSÉ QUIRINO PEREIRA e JOEL QUIRINO PEREIRA, no 

prazo legal.

 II- Quanto as Contrarrazões do Recurso de Apelação interposto pelo 

Ministério Público.

 Analisando os autos, verifico que a defesa dos acusados NILSON 

ROBERTO TEIXEIRA, JOSÉ QUIRINO PEREIRA e JOEL QUIRINO PEREIRA já 

apresentaram as Contrarrazões Recursais do Recurso de Apelação 

interposto pelo Ministério Público, bem como verifico que a defesa do 

acusado GERALDO LAURO requereu que as Contrarrazões Recursais 

sejam apresentadas perante o Egrégio Tribunal de Justiça, tendo o 

Ministério Público se manifestado contrariamente ao pleito.

 Pois bem.

 No que se concerne ao pedido da defesa do acusado GERALDO LAURO, 

verifico que o pedido não merece prosperar, tendo em vista que não há 

previsão legal para o oferecimento das Contrarrazões Recursais em 

Segunda Instância.

 Sendo assim, INTIME-SE a defesa do acusado GERALDO LAURO para 

apresentação das Contrarrazões Recursais, no prazo legal.

 III- Quanto a impossibilidade de intimação do acusado VARNEY 

FIGUEIREDO LIMA da r. sentença condenatória.

 Analisando os autos, verifico que não foi possível intimar o acusado 

VARNEY FIGUEIREDO LIMA, tendo em vista que o mesmo mudou de 

endereço, conforme certidão de fls. 3925.

 Em razão disso, o digno Representante do Ministério Público pugnou pela 

intimação da defesa do acusado, conforme determina o artigo 392, Inciso 

II, do Código de Processo Penal.

 Pois bem.

 Considerando o exposto, INTIME-SE a defesa do acusado VARNEY 

FIGUEIREDO LIMA, via DJe, da r. sentença condenatória, bem como para 

apresentação das Contrarrazões Recursais, conforme dispõe o artigo 

392, Inciso II, do Código de Processo Penal.

 Às providências.

 CUMPRA-SE.

Cuiabá/MT, 16 de Março de 2020.

 Ana Cristina Silva Mendes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 151954 Nr: 19662-26.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUTERO PONCE DE ARRUDA, LUIZ ENRIQUE 

SILVA CAMARGO, ANA MARIA ALVES DAS NEVES, ULYSSES REINERS 

CARVALHO, HIRAM MONTEIRO DA SILVA FILHO, ÁTILA PEDROSO DE 

JESUS, MARCOS DAVID ANDRADE, HÉLIO HUDSON OLIVEIRA RAMOS, 

ÍTALO GRIGGI FILHO, LEANDRO HENRIQUE DE ARRUDA AXKAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LAURA CORREIA 

LINDORFER - OAB:25.552/O, Bárbara Leonor Bezerra - OAB:18.508, 

HELIO NISHIYAMA - OAB:12.919/MT, HUENDEL ROLIM WENDER - 

OAB:10858/MT, MARCOS DAVID ANDRADE - OAB:11656/MT, MARCOS 

PAULO DA COSTA SILVA - OAB:19.201-O, RENAN FERNANDO SERRA 

ROCHA SANTOS - OAB:19.701, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - 

OAB:8.948-O/MT

 Autos nº 19662-26.2009.811.0042 – Cód. nº 151954.

VISTOS.

Trata-se de Ação Penal que o Ministério Público move em face dos 

acusados LUTERO PONCE DE ARRUDA, LUIZ ENRIQUE SILVA CAMARGO, 

ULYSSES REINERS CARVALHO, HIRAM MONTEIRO DA SILVA FILHO, 

ÁTILA PEDROSO DE JESUS, ANA MARIA ALVES DAS NEVES, HELIO 

HUDSON OLIVEIRA RAMOS, MARCOS DAVID ANDRADE, ITALO GRIGGI 

FILHO e LEANDRO HENRIQUE DE ARRUDA AXKAR, pelas práticas, em 

tese, dos delitos previstos nos artigos 288, 312 (por 264 vezes) do Código 

Penal e, 89 da Lei nº 8.666/93 (por 575 vezes), conforme denúncia.

Às fls. 3.904/3.947 o magistrado à época, sentenciou o presente feito, 

condenando os acusados LUTERO PONCE DE ARRUDA, ULYSSES 

REINERS CARVALHO, LUIZ ENRIQUE SILVA CAMARGO, ÁTILA PEDROSO 

DE JESUS e MARCOS DAVID ANDRADE, pela prática dos delitos previstos 

nos artigos 312, c/c 327, § 2º, c/c 71 do Código Penal, c/c artigo 89 da Lei 

nº 8.666/93 e, os acusados ITALO GRIGGI FILHO, LEANDRO HENRIQUE DE 

ARRUDA AXKAR, ANA MARIA ALVES DA NEVES e HELIO UDSON 

OLIVEIRA RAMOS, pela prática dos delitos previstos nos artigos 312 c/c 

71 do Código Penal, c/c artigo 89 da Lei nº 8.666/93.

Às fls. 3.950/3.960, a defesa do acusado LEANDRO HENRIQUE DE 

ARRUDA AXKAR, opôs Embargos de Declaração contra a r. sentença 

condenatória.

Às fls. 3.963/3.968, a defesa do acusado MARCOS DANI ANDRADE, opôs 

Embargos de Declaração contra a r. sentença condenatória.

Às fls. 3.969/3.970, a defesa da acusada ANA MARIA ALVES DAS 

NEVES, interpôs Recurso de Apelação contra a r. sentença condenatória, 

nos termos do artigo 600, § 4º, do Código de Processo Penal.

Às fls. 3.972, a defesa dos acusados LUIZ ENRIQUE SILVA CAMARGO e 

ULISSES REINERS CARVALHO, interpôs Recurso de Apelação contra a r. 

sentença condenatória, nos termos do artigo 600, § 4º do Código de 

Processo Penal.

Às fls. 3.975/3.976, a defesa do acusado LUTERO PONCE DE ARRUDA, 

interpôs Recurso de Apelação contra a r. sentença condenatória, nos 

termos do artigo 600, § 4º do Código de Processo Penal.

Às fls. 3.978/3.979, a defesa do acusado ITALO GRIGGI FILHO, interpôs 

Recurso de Apelação contra a r. sentença condenatória, nos termos do 

artigo 600, § 4º, do Código de Processo Penal.

Às fls. 3.981, a defesa do acusado HELIO UDSON OLIVEIRA RAMOS, 

interpôs Recurso de Apelação contra a r. sentença condenatória, nos 

termos do artigo 600, § 4º do Código de Processo Penal.

Às fls. 3.982, o digno Representante do Ministério Público interpôs 

Recurso de Apelação contra a r. sentença condenatória.

Às fls. 3.983, foi certificada a tempestividade dos Embargos de 

Declaração opostos pelos acusados LEANDRO ENRIQUE DE ARRUDA 

AXKAR (fls. 3.950/3.962) e MARCOS DAVI ANDRADE (fls. 3.963/3.968), 

bem como dos Recursos de Apelação interpostos pelos acusados ANA 

MARIA ALVES DAS NEVES (fls. 3.969/3.971), LUIZ ENRIQUE SILVA 

CAMARGO e ULYSSES REINERS CARVALHO (fls. 3.972/3.974), LUTERO 

PONCE DE ARRUDA (fls. 3.975/3.977), ITALO GRIGGI FILHO (fls. 

3.978/3.980), HELIO HUDSON OLIVEIRA RAMOS (fls. 3.981) e do 

MINISTÉRIO PÚBLICO (fls. 3.982).

 Às fls. 3.984, foi certificada a renúncia dos Advogados de defesa dos 

acusados HIRAM MONTEIRO DA SILVA FILHO e ÁTILA PEDROSO DE 

JESUS.

Às fls. 3.990, o acusado ÁTILA PEDROSO DE JESUS constituiu novo 
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Advogado de defesa.

Às fls. 3.991/3.992, foi encartado aos autos a declaração prestada pelo 

Sr. Cláudio Humberto Craveiro de Sá.

Às fls. 3.993/3.995 a defesa do acusado ÁTILA PEDROSO DE JESUS, 

interpôs Recurso de Apelação contra a r. sentença condenatória.

Às fls. 3.996, o Presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Mato 

Grosso, Sr. Manoel Lourenço de Amorim Silva, requereu cópia integral dos 

autos, para adotar as medidas Administrativas necessárias.

Às fls. 4.000, foi certificado a tempestividade do Recurso de Apelação 

interposto pela defesa do acusado ÁTILA PEDROSO DE JESUS.

Às fls. 4.010/4.012, foi encartado aos autos o mandado de intimação do 

acusado HELIO HUDSON OLIVEIRA RAMOS, com diligência negativa.

Às fls. 4.013/4.018, foi encartado aos autos o mandado de intimação dos 

acusados LUTERO PONCE DE ARRUDA, LUIZ ENRIQUE SILVA CAMARGO 

e ÁTILA PEDROSO DE JESUS, onde foram devidamente intimados acerca 

da r. sentença condenatória, manifestando o desejo de recorrer. E o 

acusado LEANDRO ENRIQUE DE ARRUDA AXKAR, não foi devidamente 

intimado.

Às fls. 4.019/4.020, o acusado MARCOS DAVID ANDRADE, foi 

devidamente intimado acerca da r. sentença condenatória, manifestando o 

desejo de recorrer.

Às fls. 4.026/4.028, a digna Promotora de Justiça manifestou pelo 

improvimento dos Embargos de Declaração opostos pelos acusados 

LEANDRO ENRIQUE e MARCOS DAVI ANDRADE.

Às fls. 4.029, a digna Promotora de Justiça manifestou favorável ao 

fornecimento de cópias do referido feito ao Conselho Regional de 

Contabilidade – CRC.

Às fls. 4.032/4.040, consta decisão deste Juízo CONHECENDO dos 

Embargos de Declaração opostos pelas defesas dos acusados LEANDRO 

ENRIQUE e MARCOS DAVI ANDRADE, no entanto, no mérito, NEGOU 

provimento.

 Outrossim, DEFERIU o requerimento formulado às fls. 3.996, autorizando a 

extração de cópia deste presente feito ao Conselho Regional de 

Contabilidade – CRC, bem como RECEBEU os Recursos de Apelação 

interpostos pelas defesas dos acusados LUTERO PONCE DE ARRUDA, às 

fls. 3.975, LUIZ ENRIQUE SILVA CAMARGO, às fls. 3.972, ULYSSES 

REINERS CARVALHO, às fls. 3.972, ÁTILA PEDROSO DE JESUS, às fls. 

3.993/3.994, ANA MARIA ALVES DAS NEVES, às fls. 3.969/3.970, HELIO 

HUDSON OLIVEIRA RAMOS, às fls. 3.981 e ITALO GRIGGI FILHO, às fls. 

3.978/3.979, bem como do Ministério Público, às fls. 3.982, eis que 

tempestivos, conforme certidão de fls. 3.983 e 4.000.

Ademais, foi determinada a remessa dos autos ao Ministério Público para 

apresentação das Razões Recursais, bem como determinou a intimação 

dos acusados HÉLIO HUDSON OLIVEIRA RAMOS e LEANDRO ENRIQUE DE 

ARRUDA AXKAR em novos endereços da r. sentença condenatória.

 Por fim, foi verificado que o acusado HIRAM MONTEIRO DA SILVA, não 

teve o mandado de intimação expedido, em razão do Reconhecimento da 

Prescrição da Pretensão Punitiva às fls. 3.906/3.907, conforme dispõe o 

artigo 1.387 da Consolidação de Normas da Corregedoria Geral da Justiça.

Às fls. 4.050, a defesa do acusado LEANDRO HENRIQUE DE ARRUDA 

AXKAR, interpôs Recurso de Apelação contra a r. sentença condenatória, 

nos termos do artigo 600, § 4º do Código de Processo Penal.

Às fls. 4.051/4.052, a defesa do acusado MARCOS DAVID ANDRADE, 

interpôs Recurso de Apelação contra a r. sentença condenatória, nos 

termos do artigo 600, § 4º do Código de Processo Penal.

Às fls. 4.054, foi certificada a tempestividade dos Recursos de Apelação 

interpostos pelas defesas dos acusados LEANDRO HENRIQUE DE 

ARRUDA XAVIER (fls. 4050) e MARCOS DAVID ANDRADE (fls. 

4051/4052).

 Às fls. 4.101/4.119, o digno Representante do Ministério Público 

apresentou suas Razões Recursais.

 É o relatório.

Decido.

Compulsando detidamente os autos, verifico a seguinte situação dos 

Recursos Interpostos:

RECURSOS RECORRENTE RAZÕES FLS. TEMP. CONTRAR-RAZÕES FLS.

REC. DE APELAÇÃO (fls. 3975/3976) LUTERO PONCE INSTÂNCIA 

SUPERIOR SIM – FLS. 3983

 REC. DE APELAÇÃO

(fls. 3972) LUIZ ENRIQUE SILVA INSTÂNCIA SUPERIOR SIM – FLS. 3983

 REC. DE APELAÇÃO

(fls. 3972) ULYSSES REINERS INSTÂNCIA SUPERIOR SIM – FLS. 3983

 REC. DE APELAÇÃO

(fls. 3993/3995) ÁTILA PEDROSO INSTÂNCIA SUPERIOR SIM – FLS. 4.000

 REC. DE APELAÇÃO

(fls. 3969/3970) ANA MARIA ALVES INSTÂNCIA SUPERIOR SIM – FLS. 

3983

 REC. DE APELAÇÃO

(fls. 3981)

 HELIO HUDSON

 INSTÂNCIA SUPERIOR

 SIM – FLS. 3983.

 REC. DE APELAÇÃO

(fls. 4051/4052)

 MARCOS DAVID

 INSTÂNCIA SUPERIOR

 SIM – FLS. 4054

 REC. DE APELAÇÃO

(fls. 3978/3979)

 ITALO GRIGGI

 INSTÂNCIA SUPERIOR

 SIM – FLS. 3983

 REC. DE APELAÇÃO

(fls. 4050)

 LEANDRO HENRIQUE

 INSTÂNCIA SUPERIOR

 SIM – FLS. 4054

 REC. DE APELAÇÃO

(fls. 3982)

 MINISTÉRIO

 PÚBLICO

 FLS.

 4.101/4.119

 SIM – FLS. 3983

 Pois bem.

 Analisando os autos, verifico que os Recursos de Apelação interpostos 

pelas defesas dos acusados LUTERO PONCE DE ARRUDA, às fls. 3.975, 

LUIZ ENRIQUE SILVA CAMARGO, às fls. 3.972, ULYSSES REINERS 

CARVALHO, às fls. 3.972, ÁTILA PEDROSO DE JESUS, às fls. 

3.993/3.994, ANA MARIA ALVES DAS NEVES, às fls. 3.969/3.970, HELIO 

HUDSON OLIVEIRA RAMOS, às fls. 3.981 e ITALO GRIGGI FILHO, às fls. 

3.978/3.979, bem como do Ministério Público, às fls. 3.982, já foram 

recebidos, eis que tempestivos, conforme certidão de fls. 3.983 e 4.000, 

restando pendente os Recursos interpostos pelas defesas dos acusados 

MARCOS DAVID ANDRADE e LEANDRO HENRIQUE.

 Sendo assim, RECEBO os Recursos de Apelação interpostos pela defesa 

dos acusados MARCOS DAVID ANDRADE e LEANDRO HENRIQUE, eis que 

tempestivos, conforme certidão de fls. 4.054.

 Outrossim, considerando que o Ministério Público apresentou suas 

Razões Recursais, INTIMEM-SE as defesas dos acusados para 

apresentarem as Contrarrazões Recursais.

 Juntada as Contrarrazões, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça com as homenagens e respeito deste Juízo.

Às providências.

 CUMPRA-SE

Cuiabá/MT, 16 de Março de 2020.

 Ana Cristina Silva Mendes

 Juíza de Direito

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1058604-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. R. D. L. T. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. P. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI OAB - MT24021-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI OAB - MT4912-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA 03 Diligência: ID. JUSTIÇA GRATUITA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANA 

GRAZIELA VAZ DE CAMPOS ALVES CORREA PROCESSO n. 

1058604-64.2019.8.11.0041 Valor da causa: R$ 323.424,00 ESPÉCIE: []

->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: Nome: IZABELA RIBEIRO DE 

LIMA TEIXEIRA PALMA Endereço: AVENIDA DAS PALMEIRAS, 20, 

Condomínio Rio Cachoeirinha, casa 399, JARDIM IMPERIAL, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78075-850 POLO PASSIVO: Nome: MARCELO AUGUSTO DE PAULA 

PALMA Endereço: Condomínio Residencial Montreal, torre 3, apto 12, 

Telefone(65) 9.8454-8085, Parque das Nações, CUIABÁ - MT - CEP: 

78060-581 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

quanto a DECISÃO, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DECISÃO: Considerando o teor da Portaria-Conjunta nº 247 de 

16 de março de 2020, expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), REDESIGNO a audiência de 

conciliação designada nestes autos para o dia 19/05/2020 às 14h00min. 

Por sua vez, o requerido apresenta pedido para que seja autorizado seu 

acesso à residência para pegar seus objetos pessoais e para que a 

requerente não retire mais nada da antiga residência em comum - id. 

28199429, contudo, a requerente informa que a referida pretensão já está 

sendo objeto de acordo entre as partes, que se encontra em tratativas 

finais para resolver a questão da partilha de bens - id. 29718593. Desta 

forma, INTIME-SE o requerido para que se manifeste acerca da informação 

prestada pela requerente de que as partes estão em tratativa de acordo 

com relação a partilha de bens, o que acabaria por prejudicar o pedido 

acima referido, no prazo de 05 (cinco) dias. Ainda, INTIME-SE a requerente 

para ciência e, se necessário, manifestação com relação aos 

comprovantes de pagamento apresentados pelo requerido - id. 27944927, 

id. 27944931, id. 29050943 e id. 30103656. PROCEDA-SE a atualização de 

dados do requerido, conforme pedido de id. 29733166. INTIMEM-SE as 

partes por meio de seus respectivos patronos – via DJE. Ciência ao 

Ministério Público. Cumpra-se. Às providências. Cuiabá/MT, 17 de março 

de 2020. OBSERVAÇÃO: Em caso de descumprimento das medidas pelo 

representado, entre em contato, imediatamente, com a Polícia Militar (via 

190), Polícia Civil, Defensoria Pública, Ministério Público ou o Juízo da 

respectiva Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 

212, §2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 

nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 

disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 

art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os 

mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. 

CUIABÁ, 19 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1058604-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. R. D. L. T. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. P. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI OAB - MT24021-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI OAB - MT4912-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA 04 Diligência: ID. JUSTIÇA GRATUITA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANA 

GRAZIELA VAZ DE CAMPOS ALVES CORREA PROCESSO n. 

1058604-64.2019.8.11.0041 Valor da causa: R$ 323.424,00 ESPÉCIE: []

->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: Nome: IZABELA RIBEIRO DE 

LIMA TEIXEIRA PALMA Endereço: AVENIDA DAS PALMEIRAS, 20, 

Condomínio Rio Cachoeirinha, casa 399, JARDIM IMPERIAL, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78075-850 POLO PASSIVO: Nome: MARCELO AUGUSTO DE PAULA 

PALMA Endereço: Condomínio Residencial Montreal, torre 3, apto 12, 

Telefone(65) 9.8454-8085, Parque das Nações, CUIABÁ - MT - CEP: 

78060-581 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, quanto 

a DECISÃO, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

DECISÃO: Considerando o teor da Portaria-Conjunta nº 247 de 16 de 

março de 2020, expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), REDESIGNO a audiência de 

conciliação designada nestes autos para o dia 19/05/2020 às 14h00min. 

Por sua vez, o requerido apresenta pedido para que seja autorizado seu 

acesso à residência para pegar seus objetos pessoais e para que a 

requerente não retire mais nada da antiga residência em comum - id. 

28199429, contudo, a requerente informa que a referida pretensão já está 

sendo objeto de acordo entre as partes, que se encontra em tratativas 

finais para resolver a questão da partilha de bens - id. 29718593. Desta 

forma, INTIME-SE o requerido para que se manifeste acerca da informação 

prestada pela requerente de que as partes estão em tratativa de acordo 

com relação a partilha de bens, o que acabaria por prejudicar o pedido 

acima referido, no prazo de 05 (cinco) dias. Ainda, INTIME-SE a requerente 

para ciência e, se necessário, manifestação com relação aos 

comprovantes de pagamento apresentados pelo requerido - id. 27944927, 

id. 27944931, id. 29050943 e id. 30103656. PROCEDA-SE a atualização de 

dados do requerido, conforme pedido de id. 29733166. INTIMEM-SE as 

partes por meio de seus respectivos patronos – via DJE. Ciência ao 

Ministério Público. Cumpra-se. Às providências. Cuiabá/MT, 17 de março 

de 2020. OBSERVAÇÃO: Em caso de descumprimento das medidas pelo 

representado, entre em contato, imediatamente, com a Polícia Militar (via 

190), Polícia Civil, Defensoria Pública, Ministério Público ou o Juízo da 

respectiva Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 

212, §2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 
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nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 

disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 

art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os 

mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. 

CUIABÁ, 19 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1004175-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

L. R. D. C. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT10917-A (ADVOGADO(A))

RODRIGO DIRENE DE MORAES OAB - MT13878-O (ADVOGADO(A))

DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO OAB - MT26055-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. E. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA 04 Diligência: ID. JUSTIÇA GRATUITA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANA 

GRAZIELA VAZ DE CAMPOS ALVES CORREA PROCESSO n. 

1004175-16.2020.8.11.0041 Valor da causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: [Medidas 

Protetivas]->MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) 

CRIMINAL (1268) POLO ATIVO: Nome: LUMA REGINA DA COSTA FONTES 

Endereço: RUA I, S/N, CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LEONARDO DA VINCI, 

APTO 23, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-001 POLO 

PASSIVO: Nome: CARLOS EDUARDO SILVA Endereço: RUA PEDRO 

CELESTINO, 123, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-010 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, quanto a 

DECISÃO, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

DECISÃO: Defiro a habilitação da requerente de id. 30031980. 

Procedam-se as anotações necessárias. No mais, considerando o teor da 

Portaria-Conjunta nº 247 de 16 de março de 2020, expedida pelo Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

declaro PREJUDICADA a Audiência designada nos presentes autos. 

Desde já, REDESIGNO o ato para o dia 12/05/2020 às 13h30min. INTIME-SE 

a requerente, por meio de seu patrono – via DJE. INTIME-SE o requerido no 

seguinte endereço: Rua Pedro Celestino, nº 123, Centro Norte, Cuiabá/MT, 

CEP: 78005-010, declinado na manifestação de id. 30103426, inclusive 

com os benefícios do art. 212, §2º, do CPC, caso o requerido não seja 

encontrado em sua residência durante o horário comercial. Ciência ao 

Ministério Público. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de março de 2020. 

OBSERVAÇÃO: Em caso de descumprimento das medidas pelo 

representado, entre em contato, imediatamente, com a Polícia Militar (via 

190), Polícia Civil, Defensoria Pública, Ministério Público ou o Juízo da 

respectiva Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 

212, §2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 

nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 

disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 

art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os 

mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. 

CUIABÁ, 19 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1003925-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

A. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA OAB - MT24299/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. C. D. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMAR ALVES DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT13952-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA 08 Diligência: ID. JUSTIÇA GRATUITA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANA 

GRAZIELA VAZ DE CAMPOS ALVES CORREA PROCESSO n. 

1003925-80.2020.8.11.0041 Valor da causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: [Medidas 

Protetivas]->MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) 

CRIMINAL (1268) POLO ATIVO: Nome: AMANDA NEY Endereço: RUA 

JUNDIAI, 128, PERTO DA PRAÇA, COOPHEMA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78000-001 POLO PASSIVO: Nome: LUIS MIGUEL CIRIACO DE OLIVEIRA 
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Endereço: AVENIDA D, 439, RESTAURANTE MIGUELITO, RESIDENCIAL 

COXIPÓ, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-001 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DAS PARTES, quanto a DECISÃO, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. DECISÃO: DEFIRO o pedido de 

habilitação do requerido de id. 28899885, bem como a habilitação da 

requerente de id. 29437088. Procedam-se as anotações necessárias. 

Outrossim, considerando o teor da Portaria-Conjunta nº 247 de 16 de 

março de 2020, expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), declaro PREJUDICADA a Audiência 

designada nos presentes autos. Desde já, REDESIGNO o ato para o dia 

05/05/2020 às 16h30min. No mais, considerando que o requerido 

apresentou a Reposta Escrita de id. 28996792 e o petitório de id. 

30121179, inclusive com a realização de dois depósitos judiciais do valor 

dos alimentos arbitrados (id. 30121181 e id. 29002308), INTIME-SE a 

requerente, por meio de seu patrono – via DJE, para apresentação de 

Impugnação, no prazo legal, oportunidade em que deverá inclusive 

declinar seus dados bancários, a fim de viabilizar o depósito dos alimentos 

arbitrados diretamente na conta indicada. Com o decurso do prazo, 

certifique-se e conclusos. INTIMEM-SE as partes, por meio de seus 

respectivos patronos – via DJE. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. 

Cuiabá, 18 de março de 2020. OBSERVAÇÃO: Em caso de 

descumprimento das medidas pelo representado, entre em contato, 

imediatamente, com a Polícia Militar (via 190), Polícia Civil, Defensoria 

Pública, Ministério Público ou o Juízo da respectiva Vara Especializada de 

Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 19 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046086-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANE GREVE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Elaine Ferreira Santos Mancini OAB - MT2915-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO AMARAL BROLL (REU)

Magistrado(s):

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DESPACHO Cód. 1046086-42.2019.8.11.0041. Vistos. Considerando o teor 

da Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de março de 2020, expedida pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre a 

suspensão temporária do expediente, visando a prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), declaro PREJUDICADA a Audiência 

designada nos presentes autos. Desde já, REDESIGNO o ato para o dia 

07/07/2020 às 13h30min. INTIME-SE a requerente, por meio de seu patrono 

– via DJE. CITE-SE/INTIME-SE a parte requerida dos termos da presente 

demanda, para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, salientando que o 

prazo para apresentar contestação fluirá a partir da audiência de 

conciliação designada nesta oportunidade, caso esta não seja exitosa, 

nos termos do art. 335 do CPC, bem como de que se não houver 

apresentação de contestação no prazo legal, será a parte requerida 

considerada revel, presumindo-se verdadeiras as alegações 

apresentadas pela parte autora - art. 344 do CPC. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

19 de março de 2020. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª 

Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

ASSINADO DIGITALMENTE

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1028753-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA VICENTIM DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO CESAR SOARES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacqueline Curvo Rondon OAB - MT11017-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DESPACHO Cód. 1028753-77.2019.8.11.0041. Vistos. Considerando o teor 

da Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de março de 2020, expedida pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre a 

suspensão temporária do expediente, visando a prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), declaro PREJUDICADA a Audiência 

designada nos presentes autos. Desde já, REDESIGNO o ato para o dia 

02/07/2020 às 15h00min. INTIME-SE pessoalmente a requerente. INTIME-SE 

o requerido, por meio de seu patrono – via DJE. INTIMEM-SE as 

testemunhas eventualmente arroladas pela parte autora. Ciência ao 

Ministério Público e à Defensoria Pública Cível. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 

de março de 2020. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª 

Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

ASSINADO DIGITALMENTE

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1012735-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. G. B. D. S. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Flauviana Dos Santos Benevides (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. R. H. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Cód. 1012735-44.2020.811.0041 – MEDIDAS PROTETIVAS. 

Requerente: FLAVIA GABRIELLY BENEVIDES DE SOUZA, Endereço: Rua 

Ademar de Campos, 765 - Bairro Santa Izabel - (ATRAS DA ESCOLA 

ESTADUAL RANULPHO), Cuiabá/MT, Telefone: (65) 99242-5940. 

Requerido: PATRICK RANDERSON HURTADO DE SOUZA, Endereço: Rua 

das Orquídeas, nº 24 - Qd. 13 - Bairro Serra Dourada - (EM FRENTE A 

TORRE), Cuiabá/MT, Telefone: PREJ. VISTOS. Trata-se de Pedido de 

Providências Protetivas, requerido por FLAVIA GABRIELLY BENEVIDES DE 
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SOUZA nos termos do art. 18 da Lei nº 11.340/2006, restando 

configurada a urgência, conforme disciplina legal, em obediência aos 

princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), segurança 

(art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da CF) e proteção. 

Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência doméstica 

caracterizada em crimes apenados pelo Código Penal (Injúria Real, Injúria e 

Ameaça) – B.O. 2020.78359, por parte do requerido PATRICK 

RANDERSON HURTADO DE SOUZA, pleiteando as Medidas Protetivas nos 

termos da Lei nº 11.340/2006. Os pedidos liminares pleiteados 

caracterizam tutela de urgência de natureza cautelar, inclusive consoante 

entendimento do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso e, como tal, para 

seu deferimento se faz necessário que a parte interessada demonstre a 

presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: 

probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo (periculum in mora). Compulsando os autos, 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados 

indicam, nesta sede de cognição sumária, a existência de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, havendo, pois, indícios da prática de 

violência de gênero contra a ora vítima, nos termos do art. 5º da Lei nº 

11.340/06, consubstanciando, de forma satisfatória, o pressuposto da 

probabilidade do direito da requerente. Quanto ao perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, verifico que os fatos narrados pela vítima 

em suas declarações/boletim de ocorrências demonstram a situação de 

risco em que a mesma se encontra, impondo a imediata intervenção estatal 

como meio de salvaguarda-la, inclusive de novas investiduras do suposto 

agressor, justificando, pois, a urgência na concessão de medidas 

protetivas. Ademais, é cediço que a palavra da requerente é suficiente 

para o deferimento de medidas protetivas, consoante Enunciado nº 45 do 

FONAVID: “as medidas protetivas de urgência prevista na Lei nº 

11.340/2006 podem ser deferidas de forma autônoma, apenas com base 

na palavra da vítima, quando ausentes outros elementos probantes nos 

autos”. Assim, restando configurada a medida cautelar de urgência 

requerida pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da 

ofendida, determinando: Proibição ao agressor de aproximar-se da 

ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 

500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 

11.340/2006). Proibição ao agressor de manter contato com a ofendida, 

seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, 

III, “b”, da Lei nº 11.340/2006). Proibição ao agressor de frequentar a 

residência da ofendida e de seus familiares, bem como seu eventual/local 

de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 

22, III, “c”, da Lei nº 11.340/2006). Importante esclarecer que o deferimento 

das medidas de proibição de contato com a ofendida e os familiares não 

inviabilizam, por si só, o direito de visitas do requerido aos filhos menores, 

se existirem. Contudo, deverá o requerido adotar as cautelas necessárias 

para que o exercício do direito de visitas não implique em descumprimento 

das medidas protetivas deferidas, podendo se valer de parente ou pessoa 

de confiança para intermediar a busca e entrega dos filhos menores. 

Prestação de alimentos provisionais, que arbitro na quantia de R$ 522,50 

(quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), equivalente a meio 

salário mínimo, que para o momento me parece adequado ao binômio 

necessidade/possibilidade a ser depositada pelo agressor, até o dia 10 

(dez) de cada mês, na conta bancária da representante legal do(s) filho(s) 

menor(es) do casal, cuja abertura deve ser requisitada, se necessário 

(art. 22, V, da Lei nº 11.340/2006). Importante esclarecer que os aludidos 

alimentos têm caráter emergencial e cautelar, fixados liminarmente, 

sujeitos à eficácia temporal limitada, devendo a parte interessada interpor 

a ação própria de alimentos em prazo razoável, assim entendido como de 

no máximo 06 (seis) meses, podendo para tanto procurar atendimento na 

Defensoria Pública Cível, sob pena de revogação dos alimentos 

provisionais arbitrados. Com relação ao pedido de “restrição ou 

suspensão do direito de visitas aos dependentes menores” (art. 22, IV, da 

Lei nº 11.340/2006), aguardo a realização do estudo psicossocial das 

partes para sua apreciação, conforme a própria orientação da Lei nº 

11.340/2006. Importante esclarecer que o deferimento das medidas de 

proibição de contato com a ofendida e os familiares não inviabilizam, por si 

só, o direito de visitas do requerido aos filhos menores. Contudo, deverá o 

requerido adotar as cautelas necessárias para que o exercício do direito 

de visitas não implique em descumprimento das medidas protetivas 

deferidas, podendo se valer de parente ou pessoa de confiança para 

intermediar a busca e entrega dos filhos menores. Com relação ao pedido 

de encaminhamento da ofendida e seus dependentes a programa oficial 

ou comunitário de proteção ou atendimento (art. 23, I, da Lei nº 

11.340/2006), necessário se faz aguardar a realização do estudo 

psicossocial a fim de que seja identificado qual programa em especial se 

adequa à situação fática apresentada nos autos. Após a juntada do 

referido estudo e diante das constatações realizadas, se verificará se 

cabe encaminhamento a programas de assistência social (ex. cestas 

básicas), acompanhamento terapêutico e psicológico (núcleos municipais 

respectivos), etc. No cumprimento do mandado, o Oficial de Justiça deverá 

explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata de medida 

assecuratória protetiva, de natureza não condenatória e satisfativa, 

visando apenas e tão somente a proteção da vítima, alertando-o de que no 

caso de descumprimento desta decisão poderá ser decretada a sua 

prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções penais 

cabíveis. Assim, caso não haja acordo entre as partes na Audiência de 

Conciliação designada nesta oportunidade, as questões de cunho 

civil/familiar e criminal deverão ser discutidas por meio das ações 

competentes e não na presente medida protetiva. Assim, determino o 

devido acompanhamento pela Equipe Multidisciplinar através do serviço 

psicossocial deste Juízo, devendo trazer relatório do estado social e 

psicológico das partes, bem como outras condições observadas tanto em 

relação ao agressor como da própria ofendida, no prazo de 40 (quarenta) 

dias. Notifique-se à Equipe Multidisciplinar para a realização do Estudo 

Psicossocial do caso no prazo acima indicado, devendo observar os itens 

acima especificados que necessitam de especial atenção. Comunique-se 

ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/2006) e 

encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência Judiciária, pela 

Defensoria Pública Cível – Núcleo de Defesa da Mulher, situada no Edifício 

Top Tower – Térreo, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 2368 - 

Bosque da Saúde, Telefone: (65) 3613-8200, horário de atendimento das 

14h às 17h. (art. 28 da Lei 11.340/2006), inclusive para eventual 

ajuizamento da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de 

casamento ou de dissolução de união estável perante o juízo competente 

(art. 18, inciso II, da Lei nº 11.340/2006). Oficie-se à Autoridade Policial 

informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta decisão, do Pedido 

das Medidas Protetivas de urgência apresentado pela vítima, bem como 

para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito Policial, no prazo 

legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da Lei nº 

11.340/2006, c/c do art. 10 do Código de Processo Penal. Proceda-se a 

devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos do art. 38 da 

Lei 11.340/2006. DESIGNO o dia 05/05/2020 às 14h30min para a 

realização de Audiência de Conciliação. CITE-SE o requerido para que, no 

prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, nos termos do art. 306 do 

CPC, aplicado ao presente caso por analogia, por se tratar de 

procedimento cautelar. Conste no respectivo mandado a advertência de 

que o requerido deverá constituir advogado e, caso não possua 

condições financeiras para tanto, deverá procurar a Defensoria Pública 

Criminal para que apresente, tempestivamente, sua resposta escrita. Em 

não havendo resposta escrita por parte do requerido, a decisão será 

ratificada, MANTENDO-SE as medidas protetivas ora deferidas pelo prazo 

de 06 (seis) meses a contar da data de intimação do requerido, 

independentemente de nova intimação das partes. Ainda, INTIMEM-SE as 

partes, consignando que o requerido deverá cumprir integralmente a 

presente decisão, sob pena de prisão. INTIME-SE a REQUERENTE 

(VÍTIMA/MULHER) para que compareça à Palestra Sistêmica no dia 

24/04/2020 às 14h00min, na Sala de Audiências da 1ª Vara Especializada 

de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital. INTIME-SE o 

REQUERIDO (AGRESSOR/HOMEM) para que compareça no dia 19/06/2020 

às 14h00min, para participar do Diálogo com Homens sobre a Cultura 

Machista e sobre o Ciclo da Violência na Visão Sistêmica, na Sala de 

Audiências da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher da Capital. Saliento, por oportuno, que a citação/intimação 

deverá ser realizada pessoalmente - via Oficial de Justiça, em atenção ao 

disposto no art. 21 da Lei nº 11.340/2006. Esclareço, desde já, que para 

cumprimento das diligências desta decisão poderá o Oficial de Justiça se 

valer do previsto no art. 14 da Lei nº 11.340/2006, c/c os do § 2º, do art. 

212, do Código de Processo Civil, por aplicação supletiva. Tendo em vista 

que a urgência da medida, determino que os cumprimentos dos mandados 

sejam realizados pelo Oficial de Justiça Plantonista, devendo constar nos 

mandados os telefones existentes das partes, com o objetivo de otimizar o 

cumprimento do feito. Intimadas às partes, e não havendo recurso desta 

decisão, certifique-se e conclusos. CÓPIA DA PRESENTE SERVE DE 

MANDADO, A SER CUMPRIDO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA DE PLANTÃO. 
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Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública Cível. CUMPRA-SE. Às 

providências. Cuiabá/MT, 17 de março de 2020. JAMILSON HADDAD 

CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica 

e Familiar contra a Mulher ASSINADO DIGITALMENTE

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 615554 Nr: 5816-53.2020.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLI RODRIGUES DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial retro, 

INDEFIRO o pedido de fls. 58/66 e MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA do 

autuado ARLI RODRIGUES DE AMORIM por seus próprios 

fundamentos.Ciência ao Ministério Público.INTIME-SE a Defesa (via 

DJE).INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Às providências.Cuiabá/MT, 05 de 

fevereiro de 2020.

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Portaria

PORTARIA N. 01/2020-GAB

O Doutor JEVERSON LUIZ QUINTIERI, Juiz de Direito da Segunda Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da 

Comarca de Cuiabá/MT, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a epidemia decorrente do COVID-19 – Novo Coronavírus, e 

as disposições estabelecidas na Portaria-Conjunta n. 247/2020 de 16 de 

março de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º. A partir do dia 20.03.2020 os atendimentos aos advogados, 

membros do Ministério Púbico e Defensores Públicos, no gabinete da 

Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, será realizado por videoconferência, 

através da ferramenta tecnológica denominada Skype.

Art. 2º para que o atendimento seja realizado, deverá ser efetuado o 

contato prévio com o gabinete, através dos telefones: (65) 9.9623.6521 ou 

(65) 9.8121-7170, ou através do email: wadson.junior@tjmt.jus.br ou 

rudson.santos@tjmt.jus.br para o regular agendamento.

Art. 3º São condições para a realização do atendimento por 

videoconferência, na presente ocasião:

I - O advogado deverá estar regularmente habilitado nos autos do 

processo objeto do atendimento;

II – O advogado possuir equipamento e expertise para manusear o sistema 

eletrônico em sua unidade computacional;

III - Possuir instalado em seu computador o sistema SKYPE, acesso 

adequado à internet, câmera de vídeo e microfone;

IV – Realizar o agendamento prévio estabelecido no art. 2º, informando o 

número de sua inscrição na OAB e o número do processo sobre o qual 

pretende o atendimento virtual;

V - Informar o número de telefone de contato no agendamento prévio;

VI - Informar o nome de contato SKYPE para chamamento, pelo juízo, 

através do sistema na data e hora designadas (se a opção for o juízo 

realizar o chamamento);

VI - Aguardar, na data e hora designada, a chamada eletrônica via SKYPE.

§1º. Não sendo possível estabelecer conexão de vídeo e som com o 

advogado, ou deste para com o juízo, a reunião será redesignada, 

devendo o advogado proceder ao reagendamento.

§2º. O advogado deverá velar para que o ambiente em que pretenda 

reunir-se em videoconferência com o juízo, seja adequado para a 

realização da reunião.

§3º. Não será realizada a reunião em videoconferência caso o advogado, 

no momento de início da chamada, esteja em ambiente inadequado ou em 

movimento.

§4º. Havendo impossibilidade de atendimento do magistrado ao advogado 

na data e hora agendada, haverá redesignação para o horário mais 

próximo, com comunicação ao advogado;

§5º. Havendo expressivo volume de atendimentos poderá o agendamento 

ser adiado pelo Juízo, preferencialmente dentro da mesma semana em que 

registrada a solicitação de atendimento, cabendo à Secretaria e/ou 

gabinete informar ao advogado, com antecedência e justificadamente, 

qualquer alteração de agenda.

Art. 4º os atendimentos virtuais ocorrerão em todos os dias úteis, durante 

todos os dias de expediente forense ordinário (ou outro horário a ser 

estabelecido pelo magistrado).

Art. 5º. Caberá ao Gabinete, juntamente com o magistrado, controlar a 

agenda de videoconferências via SKYPE e tomar todas as providências 

para o adequado funcionamento do sistema.

§1°. Deverá o Gabinete manter registro de todas as ligações solicitando 

agendamento, com identificação dos dados constantes no art. 3º, bem 

como o resultado do agendamento.

Art. 6°. As reuniões poderão ser gravadas e armazenadas pelo Juízo para 

eventual controle de conteúdo.

Art. 7°. As dúvidas decorrentes da interpretação ou omissões desta 

Portaria serão sanadas pelo Gabinete do Juízo.

Art. 8° Esta portaria entra em vigor em 20/03/2020.

Cuiabá/MT, 20 de março de 2020.

Jeverson Luiz Quintieri

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 474229 Nr: 14136-97.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DA SILVA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS MEDINO POLESKI - 

OAB:9176/RO, VANESSA PINHO DA SILVA - OAB:11.183

 Vistos etc.

Considerando o pedido de redesignação de audiência de instrução 

formulado pela defesa às fls. 2138/214 e em observância a 

recomendação disposta no art. 15 da Portaria-Conjunta n. 247 de 

16/03/2020 (Prevenção ao contágio pelo COVID-19) – PRES/TJMT, 

redesigno a audiência de instrução e julgamento, outrora designada neste 

feito, para o dia 02 de abril de 2020, às 13h00min.

Intime-se a advogada do réu, via DJE, para que participe do ato e 

acompanhe o réu.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se o réu da presente decisão para que compareça ao ato.

Expeça-se mandado para intimação da vítima, das testemunhas arroladas 

pelas partes para que compareçam ao ato, com os benefícios do art. 212, 

§ 2º do CPC.

Sendo a testemunha policial militar, requisite-se sua apresentação ao 

Comando da Polícia Militar (CPP, art. 221, § 2º) .

Caso haja testemunha arrolada com endereço em outra comarca, 

expeça-se missiva precatória, com prazo de 30 dias para cumprimento, 

para ouvida desta (CPP, art. 222). A missiva deverá conter os requisitos 

previstos no art. 354 do CPP.

Intimem-se

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1052824-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO GRAMOLINI BIANCHINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT5475-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE HALLAGE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT6197-O (ADVOGADO(A))

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT6735-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEVERSON LUIZ QUINTEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Processo: 1052824-46.2019.8.11.0041. AUTOR(A): MARCELO 

GRAMOLINI BIANCHINI REU: DANIELE HALLAGE Vistos etc. Marcelo 

Gramolini Bianchini, qualificado nos autos, ingressou com ação de 

reintegração de posse em face de Daniele Hallage, também qualificada nos 

autos. Apregoa o autor, em epítome, que é legítimo proprietário e possuidor 

do apartamento n. 1201 do Edifício Viareggio, localizado na Av. Filinto 

Mueller, n. 1905, Bairro Morada do Sol, Cuiabá/MT, tendo adquirido a 

propriedade e a posse no mês de dezembro de 1998; que no referido 

imóvel residiu com sua primeira esposa de 1998 a 2005, época em que se 

separou, tendo passado a conviver em união estável com a requerida em 

setembro de 2007; que, após falsa denúncia de agressão da requerida, o 

mesmo foi abruptamente retirado e posteriormente afastado do lar 

conjugal, sendo impedido de ter acesso a seus pertences, por força de 

decisão em autos de medidas protetivas de urgência. Ao final, entre 

outros, requereu a sua reintegração na posse do imóvel em comento. A 

proemial se fez acompanhar dos documentos Ids. 26139754 a 26139782. 

Houve decisão ID. 26419851, sendo deferido o pedido liminar formulado 

pelo autor e, consequentemente, determinou-se a reintegração de posse 

do Requerente no apartamento número 1201, do Edifício Viareggio, 

localizado na Avenida Filinto Muller, número 1905, Bairro Morada do Sol, 

nesta Capital, incluindo todos os móveis e documentos que o guarnecem, 

bem como posse da motocicleta marca Harley Davison, modelo V Rod, 

Placa QBS-1250, Ano/Modelo 2015, Cor Preta, Gasolina, Chassi 

9321HPHJXFD802960 e Renavam número 01075330731, devendo a 

Requerida ser intimada para que no prazo de 10 (dez) dias desocupe o 

imóvel, sob pena de despejo forçado. A requerida apresentou embargos 

declaratórios (ID. 26497157), aduzindo, em suma, que não houve 

configuração de esbulho, haja vista que o afastamento do lar do 

requerido, se deu em decorrência de medida protetiva deferida por esta 

Vara Especializada de Violência contra Mulher. Ao final, requereu seja 

reconhecida a existência de contradição acima mencionada e, por 

corolário, a anulando a decisão em comento. Oportunizado, o autor 

apresentou manifestação aos embargos declaratórios, aduzindo, em 

suma, que são absurdos e não prosperam os argumentos aduzidos pela 

requerida, pois, em nada desconstituem o seu legítimo direito de ser 

reintegrado ao bem de sua posse e propriedade. Houve decisão ID. 

27487005, a qual acolheu os embargos declaratórios ID. 26497167, 

opostos pela requerida e, por corolário, revogou parcialmente a decisão 

ID. 26419851, notadamente, no que tange a determinação de reintegração 

de posse do requerente ao apartamento número 1201, do Edifício 

Viareggio, localizado na Avenida Filinto Muller, número 1905, Bairro 

Morada do Sol, nesta Capital, incluindo todos os móveis e documentos que 

o guarnecem. Oportunizado, o autor manifestou (ID.27660756), tomando 

ciência da decisão que revogou parcialmente a decisão inicial proferida no 

feito, bem como requereu a expedição de mandado de reintegração de 

posse da motocicleta, marca Harley Davidson. A autora peticionou ID. 

27930670 e requereu a juntada do termo de entrega da motocicleta em 

comento, bem como sua chave e manual de proprietário, ao autor. É o 

sucinto relatório, passo a decidir. Fundamentos Versam os autos acerca 

de ação de reintegração de posse. O autor tem por desiderato a sua 

reintegração na posse do imóvel localizado na Av. Filinto Mueller, n. 1905, 

Edifício Viareggio, apartamento n. 1201, Bairro Morada do Sol, nesta 

Capital. Apregoa o autor, em epítome, que é legítimo proprietário e 

possuidor do apartamento n. 1201 do Edifício Viareggio, localizado na Av. 

Filinto Mueller, n. 1905, Bairro Morada do Sol, Cuiabá/MT, tendo adquirido a 

propriedade e a posse no mês de dezembro de 1998; que no referido 

imóvel residiu com sua primeira esposa de 1998 a 2005, época em que se 

separou, tendo passado a conviver em união estável com a requerida em 

setembro de 2007; que, após falsa denúncia de agressão da vítima, o 

mesmo foi abruptamente retirado e posteriormente afastado do lar 

conjugal, sendo impedido de ter acesso a seus pertences, por força de 

medidas protetivas. O sucesso do pedido de reintegração de posse em 

comento exige que o autor comprove quatro requisitos, a saber: a sua 

posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou 

do esbulho e; a perda da posse, nos termos do disposto art. 561[1] do 

CPC. No vertente caso, compulsando os autos verifico que o autor não 

obteve êxito em comprovar um dos requisitos acima mencionados, a 

saber: a turbação ou o esbulho praticado pela ré, haja vista que houve 

decisão nos autos de Medidas Protetivas ID. 1049542-97.2019.8.11.0041, 

determinando o afastamento do agressor, ora autor, do lar conjugal ou 

local de convivência (decisão ID. 25689065). E ainda, nestes mesmos 

autos de Medidas Protetivas em comento, houve decisão ID. 26552516, 

aditando a decisão inicial que determinou o afastamento do agressor do lar 

e, fixou o prazo de 10 dias para que a vítima comprove nos autos que o 

imóvel em comento lhe pertence com exclusividade; que tem direito a 

meação do mesmo ou que esteja pleiteando, ou em vias de pleitear, em 

juízo, o reconhecimento desse direito, tendo a vítima peticionado (ID. 

27201474), informando que ingressou com ação de reconhecimento e 

dissolução de união estável, na qual pretende a partilha dos bens e 

direitos adquiridos na constância da relação marital, dentre estes, 

encontra-se o apartamento duplex cobertura no Edifício Viraggio, objeto da 

presente ação de reintegração de posse, onde a requerida pleiteia, 

sobretudo, a partilha dos vultuosos pagamentos de parte do apartamento, 

dos investimentos, das benfeitorias, das reformas e aquisição de todos os 

bens móveis que guarnecem a residência onde o casal conviveu durante 

12 anos. Perceba, que em mencionada petição de ação de 

reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de 

bens (autos n. 1058839-31.2019.8.11.0041), a requerida, reconhece que 

o mencionado imóvel foi adquirido pelo autor em 1998, no entanto, a 

mesma esclarece que tal imóvel foi objeto de partilha entre o autor e sua 

ex-esposa, a Sra. Lise, onde o imóvel deveria ser vendido e revertido 

exclusivamente ao pagamento integral do valor acordado à ex-esposa (R$ 

300.000,00) e, o autor não realizou tal venda, tendo a requerida 

contribuído para que o mesmo quitasse à obrigação de pagamento devido 

à ex-mulher do autor, referente à cota parte desta junto ao imóvel em 

comento. Desta forma, resta evidente, que a requerida pleiteia direito de 

meação sobre eventuais valores pagos pelo autor e benfeitorias 

realizados no imóvel em litígio, o que, por si só, afasta a existência de 

esbulho da mesma sobre o bem em questão. Com efeito, havendo ação de 

reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de 

bens proposta pela requerida em face do autor desta ação, onde a mesma 

pleiteia direito de meação sobre eventuais valores pagos e investidos no 

imóvel em litígio e, havendo decisão nos autos de medidas protetivas de 

urgência ID. 1049542-97.2019.8.11.0041, determinando o afastamento do 

agressor, ora autor, do lar do casal, não há que se falar em esbulho 

possessório e, por conseguinte, impõe-se a improcedência do pedido 

inicial do autor, ante a ausência de comprovação nos autos de um dos 

requisitos imprescindíveis para o sucesso do pedido de reintegração de 

posse, nos termos do disposto no art. 561, do CPC. Neste sentido é o 

entendimento jurisprudencial: TJ/MG – Apelação Cível – AC 

10432070149740003 MG (TJMG) - Jurisprudência • Data de publicação: 

20/11/2018 EMENTA EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE - REQUISITOS - ART. 927 , CPC - PROVA - INEXISTÊNCIA - BEM 

ARREMATADO - IMISSÃO NA POSSE POR DECISÃO JUDICIAL - ESBULHO 

AFASTADO. EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE 

- REQUISITOS - ART. 927, CPC - PROVA - INEXISTÊNCIA - BEM 

ARREMATADO - IMISSÃO NA POSSE POR DECISÃO JUDICIAL - ESBULHO 

AFASTADO. EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE 

- REQUISITOS - ART. 927 , CPC - PROVA - INEXISTÊNCIA - BEM 

ARREMATADO - IMISSÃO NA POSSE POR DECISÃO JUDICIAL - ESBULHO 

AFASTADO. EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE 

- REQUISITOS - ART. 927 , CPC - PROVA - INEXISTÊNCIA -- BEM 

ARREMATADO -- IMISSÃO NA POSSE POR DECISÃO JUDICIAL - ESBULHO 

AFASTADO. Quem busca a reintegração de posse de um bem deve 

ultrapassar os requisitos legais atinentes à matéria ( CPC , art. 927 ), 

incumbindo-lhe o ônus da prova ( CPC , art. 333 , I). A imissão na posse 

por decisão judicial, em imóvel arrematado em ação de execução, afasta o 

esbulho. Grifei. TJ-RS - Apelação Cível AC 70060282076 RS (TJ-RS) 

Jurisprudência • Data de publicação: 04/11/2014 EMENTA PRELIMINARES 

DE DESERÇÃO DO RECURSO E DE COISA JULGADA AFASTADAS. 

MÉRITO PROVIDO. ESBULHO NÃO CARACTERIZADO. POSSE 

DECORRENTE DE ANTERIOR DECISÃO JUDICIAL I. A jurisprudência desta 

Corte e do Superior Tribunal de Justiça já manifestou o entendimento de 

que, na falta de exame expresso, pelo Juiz ou Tribunal, do pedido de 

justiça gratuita, tem-se por deferido o benefício, em favor da facilitação do 

acesso à Justiça. Preliminar contrarrecursal rejeitada. II. Não havendo 

identidade de ações, não há como acolher a preliminar de coisa julgada, 

nos termos do artigo 301 , §§ 1.º , 2.º e 3º , do CPC . III. A procedência da 

ação de reintegração de posse está condicionada à demonstração pelo 

autor dos requisitos elencados no art. 927 do CPC , consubstanciados na: 

a) posse anterior; b) a turbação ou esbulho; c) a perda da posse; e, d) a 

data em que ocorreu o ilícito. IV. Na espécie, a perda da posse do imóvel 
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pela autora, em razão de decisão judicial em outra demanda, não 

caracteriza esbulho. V. Sentença reformada. PRELIMINARES 

AFASTADAS. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70060282076, Décima 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim 

Stocker, Julgado em 30/10/2014). Grifei Dispositivo Posto isto, em 

consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo improcedentes 

os pedidos formulados na inicial pelo autor e, por corolário, julgo extinto o 

presente feito, com resolução de seu mérito, ex vi do disposto no art. 487, 

I, do CPC[2]. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais. 

Quanto aos honorários advocatícios, levando-se em conta os critérios 

elencados no § 2º do art. 85 do CPC; não tendo havido condenação ao 

pagamento de importância em dinheiro e não sendo possível, nesse 

momento, aferir o proveito econômico obtido, fixo os honorários em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Após, transitado em 

julgado e procedidas às baixas e anotações de estilo, arquivem-se os 

presentes autos. P.R.I.C. Cuiabá, 10 de março de 2020. Jeverson Luiz 

Quintieri Juiz de Direito [1] Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua 

posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da 

turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na 

ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. [2] 

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o 

pedido formulado na ação ou na reconvenção;

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118426 Nr: 3636-35.2019.811.0063

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, ALF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMJR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONATAN APARECIDO DE 

CAMPOS MELO - OAB:22034/O

 4) Sem prejuízo das providencias acima, designo Audiência de Instrução 

e Julgamento para o dia 30/04/2020 às 14:00 horas.

5) Intimem-se as partes e os genitores, alertando-os que deverão 

comparecer acompanhados da criança.

6) Intime-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público de fls. 10.

7) Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 114251 Nr: 251-79.2019.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EKGS, AG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WENDELL PEREIRA DE MELO - 

OAB:23910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, Julgo Procedentes os pedidos constantes na inicial, e 

Extingo o processo com Julgamento do Mérito, na forma do art. 487, I, CPC, 

para:a)Confirmar a antecipação de tutela concedida às folhas 30/32-v, em 

desfavor do Estado de Mato Grosso, versando sobre a obrigação de 

fornecer Tratamento Imunoterapico, a cada dois meses, de vacina 

injetável, pelo período de 3 a 5 anos, em favor da Requerente Evelyn 

Karolinna Gomes Silva;b)Condenar o Estado de Mato Grosso, na 

obrigação de fornecer Tratamento Imunoterapico, a cada dois meses, de 

vacina injetável, pelo período de 3 a 5 anos, em favor da Requerente 

Evelyn Karolinna Gomes Silva, ou enquanto persistir a 

necessidade;c)Intime-se a parte Requerente para que, de 06 (seis) em 06 

(seis) meses, apresente laudo médico atualizado comprovando a 

necessidade do uso do medicamento pela Requerente;d)Deixar de 

submeter o presente feito ao reexame necessário, ex vi do art. 496, § 3º, 

inciso II, do CPC;e)Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 

2º, do ECA;f)Intime-se o Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria 

Geral do Estado– PGE, e o Ministério Público, mediante carga dos autos, 

para ciência desta sentença;g)Devolva-se ao Requerido Estado de Mato 

Grosso, o saldo residual da conta vinculada neste processo;h)Após, com 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

devidas.

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013787-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE CARMEN GONCALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013787-98.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MEIRE CARMEN 

GONCALVES DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANE 

BORDIGNON DA SILVA POLO PASSIVO: MRV PRIME PARQUE CHAPADA 

DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 16:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013790-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO JUNIOR BARBOZA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013790-53.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CELSO JUNIOR 

BARBOZA DE FIGUEIREDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KARINA 

CAVALCANTE ROCHA, MELQUISEDEC JOSE ROLDAO POLO PASSIVO: 

ITAU UNIBANCO S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013799-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DERICK CHRISTEL SILVA DE VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR OAB - MT13695-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO NETO EBINA PROMOCOES - ME (REU)

A L ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013799-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DERICK 

CHRISTEL SILVA DE VASCONCELOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR POLO PASSIVO: AUGUSTO NETO 

EBINA PROMOCOES - ME e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 17:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 
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normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013806-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HARLEY FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013806-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HARLEY 

FERREIRA DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 17:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013825-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIA DE MAGALHAES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1013825-13.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIO GUIA DE 

MAGALHAES SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 17:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013826-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SILVA CALDAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013826-95.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FABIO SILVA 

CALDAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA SILVA 

POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 07/05/2020 

Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013828-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHO NUNES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013828-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARTINHO 

NUNES LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS PINHEIRO 

CIRIACO POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 17:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013845-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013845-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIANO 

VERCEZI CARRADORE - EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA, TALITHA LAILA RIBEIRO POLO 

PASSIVO: CELSO RIBEIRO DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 17:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013856-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

YTALO FRANCISCO DA SILVA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013856-33.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:YTALO 

FRANCISCO DA SILVA CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 11/05/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 19 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013862-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DA CRUZ CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013862-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCOS DA 

CRUZ CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA 

SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 11/05/2020 Hora: 11:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070020/3/2020 Página 483 de 569



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013869-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DORACI SOARES DA COSTA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013869-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DORACI SOARES 

DA COSTA BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THAIS 

STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE POLO PASSIVO: NET 

SERVICOS DE COMUNICACAO S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 11/05/2020 Hora: 11:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013793-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELGA REZENDE SOSTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMERSON BORGES DE OLIVEIRA OAB - MT0022551A (ADVOGADO(A))

Sérgio Luis Henrique de Almeida OAB - MT20522/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

Processo n. 1013793-08.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

SÉRGIO LUIS HENRIQUE DE ALMEIDA - MT20522/O, HEMERSON BORGES 

DE OLIVEIRA - MT0022551A , da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 11/05/2020 Hora: 

11:30 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 19 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013875-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI APARECIDA NUNES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1013875-39.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARLI 

APARECIDA NUNES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 11/05/2020 

Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013879-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE DA SILVA DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1013879-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GISELE DA 

SILVA DUARTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 11/05/2020 

Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000831-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE SIQUEIRA NEGRAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT12264-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

1000831-50.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: MARCOS 

GATTASS PESSOA JUNIOR - MT12264-O , para se manifestar, no prazo 

de 5 dias, acerca da Petição retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013886-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013886-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LAURA 

APARECIDA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

11/05/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008498-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA OAB - MT23664-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR PEREIRA BRITO (REQUERIDO)

 

1008498-87.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: GUILHERME 

BARROS DE OLIVEIRA - MT23664-O, para se manifestar, no prazo de 5 

dias, acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço atualizado da 

parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013891-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS RODRIGO NUNES DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013891-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DENIS RODRIGO 

NUNES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA POLO PASSIVO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 11/05/2020 Hora: 12:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1014654-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO JOAO PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIRGINIA D ANDREA VERA OAB - RJ0100851A (ADVOGADO(A))

 

1014654-28.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: LEONARDO 

JOSE SIQUEIRA DA SILVA - MT0021410A , para se manifestar, no prazo 

de 5 dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como, a satisfação do 

débito, caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à 

extinção do processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017205-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DE OLIVEIRA NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - MT17461-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISABELA DOS SANTOS PINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1017205-78.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CELSO DE OLIVEIRA NOGUEIRA EXECUTADO: ISABELA DOS SANTOS 

PINHO Vistos. Processo em fase de Citação. I - CITE-SE a parte 

executada, MEDIANTE O ENVIO DE CÓPIA DESTE DESPACHO, para, no 

prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. II - 

Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo pagamento no 

prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, renove-se a conclusão (penhora de ativos). IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 

53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). VII – A cópia deste despacho servirá como 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA, que, ao 

recebê-la, fica devidamente CITADA, nos termos do item I, para, NO 

PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO DO DÉBITO 

CONSTANTE DO DEMONSTRATIVO QUE ACOMPANHA A PETIÇÃO 

INICIAL, CUJA CÓPIA SEGUE ANEXA, SOB PENA DE SEREM 

PENHORADOS TANTOS BENS QUANTOS BASTEM PARA GARANTIR A 

EXECUÇÃO. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017812-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIFICIO COPA EXECUTIVE CENTER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RILZELI MARIA GOMES LEITE (EXECUTADO)

JUAREZ PEREIRA LEITE JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1017812-91.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

EDIFICIO COPA EXECUTIVE CENTER EXECUTADO: RILZELI MARIA GOMES 

LEITE, JUAREZ PEREIRA LEITE JUNIOR Vistos. Processo em fase de 

Citação. I - CITE-SE a parte executada, MEDIANTE O ENVIO DE CÓPIA 

DESTE DESPACHO, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, 

intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham 

os autos conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não 

havendo pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de 

penhora via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão (penhora de 

ativos). IV – Caso não haja pedido de penhora via sistema BACENJUD 

formulado na petição inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo 

de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de 

arquivamento. V - Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes e seus advogados para 

comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar 

embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução 

apresentados em juízo e que não estiverem garantidos serão liminarmente 

rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a citação, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 dias, requerer as providências que julgar 

cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte devedora, sob pena de 

extinção da execução (artigo 53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). VII – A cópia 

deste despacho servirá como CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO DA PARTE 

DEVEDORA, que, ao recebê-la, fica devidamente CITADA, nos termos do 

item I, para, NO PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO DO 

DÉBITO CONSTANTE DO DEMONSTRATIVO QUE ACOMPANHA A PETIÇÃO 

INICIAL, CUJA CÓPIA SEGUE ANEXA, SOB PENA DE SEREM 

PENHORADOS TANTOS BENS QUANTOS BASTEM PARA GARANTIR A 

EXECUÇÃO. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014981-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA IDALINA DA SILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1014981-70.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: FLAVIA IDALINA DA SILA REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ 

S/A Vistos. Processo em fase de Admissibilidade de Recurso 1. Diante da 

tempestividade, do regular preparo e estando satisfeitos os demais 

pressupostos recursais de admissibilidade, dou seguimento ao recurso 

inominado interposto. 2. Admito-o com efeito meramente devolutivo, 

porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte (art. 43 da Lei 

9.099/95). 3. Encaminhem-se os autos à e. Egrégia Turma Recursal, com 

observância das formalidades legais. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012433-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAEDES DE OLIVEIRA MACIEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARNEI ALVES DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1012433-38.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: JAEDES DE OLIVEIRA MACIEL REQUERIDO: MARNEI ALVES 

DE SOUSA Vistos. Cumpra-se a presente deprecata, com as formalidades 

de estilo. Após, devolva-se à Comarca de origem. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015327-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILENE DE OLIVEIRA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLAUS GIACOBBO RIFFEL OAB - RS0075938A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1015327-21.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: JOCILENE DE OLIVEIRA BASTOS REQUERIDO: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS Vistos. Processo em fase de Adm. de Recurso 

Com o recurso inominado, a parte recorrente postula os benefícios da 

gratuidade da justiça. A assistência judiciária tem por escopo proporcionar 

ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5.º, XXXV), 

eliminando as barreiras de ordem econômica, razão por que o pedido pode 

ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 

do CPC. Para obtenção da gratuidade, o requerente deve declarar que não 

tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do 

sustento próprio ou da sua família. No caso em análise, não há elementos 

para ilidir a declaração de hipossuficiência, o que autoriza a concessão do 

benefício. Diante disso, defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada. 

Verificada a tempestividade, sendo o recorrente beneficiário da justiça 

gratuita e estando preenchidos os demais pressupostos recursais de 

admissibilidade, dou seguimento ao recurso inominado. Admito-o com 

efeito meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável 

à parte (art. 43 da Lei 9.099/95). Encaminhem-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal, com observância das formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015369-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDROMAR DA SILVA SALAZAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1015369-70.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: SANDROMAR DA SILVA SALAZAR REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Processo em fase de Adm. de Recurso 

Com o recurso inominado, a parte recorrente postula os benefícios da 

gratuidade da justiça. A assistência judiciária tem por escopo proporcionar 

ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5.º, XXXV), 

eliminando as barreiras de ordem econômica, razão por que o pedido pode 

ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 

do CPC. Para obtenção da gratuidade, o requerente deve declarar que não 

tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do 

sustento próprio ou da sua família. No caso em análise, não há elementos 

para ilidir a declaração de hipossuficiência, o que autoriza a concessão do 

benefício. Diante disso, defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada. 

Verificada a tempestividade, sendo o recorrente beneficiário da justiça 

gratuita e estando preenchidos os demais pressupostos recursais de 

admissibilidade, dou seguimento ao recurso inominado. Admito-o com 

efeito meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável 

à parte (art. 43 da Lei 9.099/95). Encaminhem-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal, com observância das formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012807-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OURO BRANCO TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON NEURI PANAZZOLO PRETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1012807-54.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: OURO BRANCO TRANSPORTES LTDA - ME REQUERIDO: 

NILSON NEURI PANAZZOLO PRETO Vistos. Cumpra-se a presente 

deprecata, com as formalidades de estilo. Após, devolva-se à Comarca de 

origem. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017312-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESCOLA INFANTIL DANIELLE SIMAS EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SILVA SOUTO OAB - MT14019-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL SILVA SOUTO OAB - MT14018-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA SANTIAGO MARTINS FIGUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1017312-25.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

ESCOLA INFANTIL DANIELLE SIMAS EIRELI - ME EXECUTADO: CAROLINA 

SANTIAGO MARTINS FIGUEIRA Vistos. Processo em fase de Citação. I - 
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CITE-SE a parte executada, MEDIANTE O ENVIO DE CÓPIA DESTE 

DESPACHO, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a 

parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o 

valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os 

autos conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não 

havendo pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de 

penhora via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão (penhora de 

ativos). IV – Caso não haja pedido de penhora via sistema BACENJUD 

formulado na petição inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo 

de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de 

arquivamento. V - Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes e seus advogados para 

comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar 

embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução 

apresentados em juízo e que não estiverem garantidos serão liminarmente 

rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a citação, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 dias, requerer as providências que julgar 

cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte devedora, sob pena de 

extinção da execução (artigo 53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). VII – A cópia 

deste despacho servirá como CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO DA PARTE 

DEVEDORA, que, ao recebê-la, fica devidamente CITADA, nos termos do 

item I, para, NO PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO DO 

DÉBITO CONSTANTE DO DEMONSTRATIVO QUE ACOMPANHA A PETIÇÃO 

INICIAL, CUJA CÓPIA SEGUE ANEXA, SOB PENA DE SEREM 

PENHORADOS TANTOS BENS QUANTOS BASTEM PARA GARANTIR A 

EXECUÇÃO. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013908-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA AQUINO PEREIRA (REQUERENTE)

ESAU POVOAS CAMPOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE RAQUEL DE LIMA OAB - MT25891/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

ERMINIO PEREIRA (REQUERIDO)

Marcia Pereira (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013908-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CINTIA AQUINO 

PEREIRA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANICE RAQUEL DE 

LIMA POLO PASSIVO: ERMINIO PEREIRA e outros (2) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 11/05/2020 

Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010871-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GENICELMA OLIVEIRA REIS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1010871-28.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: GENICELMA OLIVEIRA REIS DA COSTA REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos. Processo em fase de Adm. de Recurso Com o recurso 

inominado, a parte recorrente postula os benefícios da gratuidade da 

justiça. A assistência judiciária tem por escopo proporcionar ao 

jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5.º, XXXV), 

eliminando as barreiras de ordem econômica, razão por que o pedido pode 

ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 

do CPC. Para obtenção da gratuidade, o requerente deve declarar que não 

tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do 

sustento próprio ou da sua família. No caso em análise, não há elementos 

para ilidir a declaração de hipossuficiência, o que autoriza a concessão do 

benefício. Diante disso, defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada. 

Verificada a tempestividade, sendo o recorrente beneficiário da justiça 

gratuita e estando preenchidos os demais pressupostos recursais de 

admissibilidade, dou seguimento ao recurso inominado. Admito-o com 

efeito meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável 

à parte (art. 43 da Lei 9.099/95). Encaminhem-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal, com observância das formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013913-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAAHMAS LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013913-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NAAHMAS LIMA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA COSTA 

MARQUES POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

11/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1011469-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZE XAVIER MILKEVIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

1011469-79.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA - MT19194-A , para se manifestar, no prazo de 5 

dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como, a satisfação do débito, 

caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à extinção do 

processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013923-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOZYLENE PINHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013923-95.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOZYLENE 

PINHO DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA POLO PASSIVO: SOCIEDADE TECNICA 

EDUCACIONAL DA LAPA S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 
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CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 11/05/2020 Hora: 14:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1011153-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA NOVAES SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT19848-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE PERUZZOLO OAB - SP143567 (ADVOGADO(A))

 

1011153-66.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: ANDRE 

PERUZZOLO - SP143567 , para que efetue o cumprimento voluntário da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013927-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA CRISTINA SOUZA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013927-35.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLEIA CRISTINA 

SOUZA CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

11/05/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013931-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OKUTI & NAGATA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELENICE SOARES BEZERRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013931-72.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:OKUTI & 

NAGATA LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA LUIZA 

FREITAS DE ALMEIDA, TALITHA LAILA RIBEIRO POLO PASSIVO: ELENICE 

SOARES BEZERRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 11/05/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013944-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013944-71.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA REGINA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA COSTA 

MARQUES POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 11/05/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013947-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS BORGES DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

 

PROCESSO n. 1013947-26.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MATHEUS 

BORGES DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLEBER IRINEU 

RODRIGUES DA SILVA POLO PASSIVO: IUNI EDUCACIONAL S/A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

11/05/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007828-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSLAINE LOPES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

1007828-83.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: DENNER 

DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A , para efetuar o 

pagamento voluntário da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013955-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CRSTINA DA SILVA CLEMENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013955-03.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ISABEL CRSTINA 

DA SILVA CLEMENTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO 

HENRIQUE REGINATO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 11/05/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1013965-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO SERGIO MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1013965-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RENATO SERGIO 

MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELIMAR AZEVEDO 

SELVATICO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 30/04/2020 

Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013869-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DORACI SOARES DA COSTA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1013869-32.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: DORACI SOARES DA COSTA BARBOSA REQUERIDO: NET 

SERVICOS DE COMUNICACAO S/A Vistos. Processo em fase de Citação / 

Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais e 

alegou que é usuária do serviço de televisão por assinatura prestado pela 

parte reclamada, e que tem sido indevidamente cobrada pelo serviço 

denominado mensalidade pacote now que não solicitou, bem como pelos 

serviços de internet e telefonia, que solicitou cancelamento. Sustentou que 

mesmo contestando as cobranças, as faturas de janeiro/20 e fevereiro/20 

não foram retificadas, ocasionando a suspensão do serviço contratado. A 

título de tutela provisória de urgência, requereu o imediato 

restabelecimento do serviço de televisão por assinatura, bem como que a 

parte reclamada se abstenha de negativar seus dados. Nos termos do 

artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será 

concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado 

artigo, para sua concessão com natureza antecipada, não poderá existir 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, 

mormente quanto ao protocolo de atendimento 719193303131980, embora 

seja de difícil aferição neste momento de cognição incompleta, entendo 

que há probabilidade do direito à concessão do pleito liminar formulado na 

petição inicial. Isto porque há evidências de que a parte reclamante tem 

recebido cobranças relativas a serviço que não solicitou, além de ser 

cobrada por serviço cujo cancelamento já foi solicitado. Observa-se 

também que a suspensão do serviço de televisão por assinatura ocasiona 

perigo de dano, causando diversos transtornos ao usuário, pois se trata 

de serviço essencial. Da mesma forma a ameaça de restritivo de crédito 

ocasiona risco de dano, pois, uma vez efetivado o restritivo a parte 

reclamante ficará impedida de realizar transações comerciais a prazo e de 

obter empréstimos e financiamentos no mercado financeiro. Impõe ainda 

consignar que a determinação para restabelecer o serviço de televisão 

por assinatura e não negativar os dados da parte reclamante não 

representa perigo de irreversibilidade, já que o serviço poderá ser 

suspenso e a restrição realizada a qualquer tempo, inclusive após a 

sentença, situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro parcialmente a tutela 

de urgência para determinar que a parte reclamada: a) no prazo de 48 

horas, restabeleça o serviço de televisão por assinatura contratado pela 

parte reclamante, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), 

limitada à R$10.000,00 (dez mil reais); b) se abstenha de negativar os 

dados da parte reclamante, em razão do não pagamento dos débitos 

contestados nesta ação, sob pena de multa fixa de R$1.000,00. Caso a 

inclusão do restritivo já tenha sido efetuada, que providencie o 

restabelecimento do status quo, no prazo de 72 horas, sob pena de multa 

diária de R$200,00, limitado à R$10.000,00. A título de caução (art. 300, § 

1º, do CPC), a parte reclamante, no prazo de 48 horas, deve consignar em 

juízo o valor de R$159,98 (cento e cinquenta e nove reais e noventa e oito 

centavos), relativo ao débito incontroverso das faturas vencidas em 

janeiro/20 e fevereiro/20, estando os efeitos da tutela de urgência 

condicionados ao referido depósito. Não havendo o depósito da caução 

no prazo concedido, prossiga regularmente com o trâmite processual sem 

os efeitos da liminar. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de 

Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o 

encargo da prova quanto à regularidade das cobranças contestadas nos 

autos. Cite-se. Intime-se pessoalmente a parte reclamada para que cumpra 

a ordem liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 

951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013755-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL GERMANO DE CAMPOS NETO OAB - MT17002/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1013755-93.2020.8.11.0001 REQUERENTE: CLAUDIA 

AQUINO DE OLIVEIRA REQUERIDO: JOAO SERRA Vistos. Processo em 

fase de Arquivamento. Para que a ação atenda suas condições, é 

necessário que a parte reclamante demonstre que o comando judicial é 

adequado para a pretensão formulada. Se os meios processuais utilizados 

são impróprios para o acolhimento da pretensão autoral, a ação deve ser 

extinta para que a máquina judiciária não seja movimentada inutilmente. 

Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL AÇÃO RESCISÓRIA ERRO DE FATO 

PETIÇÃO INICIAL INDEFERIMENTO CARÊNCIA FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL NA MODALIDADE ADEQUAÇÃO. (...) 3. Carência de ação 

por falta de interesse processual decorrente da inadequação da via eleita 

à tutela do interesse material contido na pretensão. Inicial indeferida. 

Processo extinto, sem resolução de mérito (arts. 267, I, 295, III e 490, I, do 

CPC). (TJ-SP - Ação Rescisória : AR 21812426720148260000 SP 

2181242-67.2014.8.26.0000, julgamento em 18/12/2014, Relator Décio 

Notarangeli). No caso concreto, a parte reclamante alega que houve 

descumprimento do acordo firmado entre as partes nos autos da ação que 

tramitou perante a 25ª Vara Cível da Comarca de São Paulo – SP, sob o nº 

1082638-74.2017.8.26.0100. Contudo, a alegação de descumprimento 

deve ser feita nos próprios autos, pois a obrigação para baixa da 

averbação no registro dos imóveis da parte reclamante foi reconhecida 

naquela ação, não cabendo a propositura de nova ação para determina-la. 

Portanto, deve ser reconhecida a inadequação do rito processual. Posto 

isso, reconheço de ofício a falta de interesse processual e, 

consequentemente, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VI do CPC. Intime-se. Transitada em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002632-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO TOME BOEIRA NASCIMENTO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1002632-98.2020.8.11.0001 REQUERENTE: TIAGO 

TOME BOEIRA NASCIMENTO E SILVA REQUERIDO: OI BRASILTELECOM 

Vistos. Processo em fase de sentença A parte reclamante, embora 

devidamente intimada, deixou de comparecer à audiência de conciliação e 

apresentou justificativa. Nos Juizados Especiais, para o caso de ausência 

da parte reclamante a qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, prevê como sanção a extinção do processo: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. No 

mesmo sentido dispõe o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional 

dos Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto. Quanto à justificativa apresentada, verifica-se não ser possível 

o seu acolhimento, porquanto desprovida de qualquer elemento probatório. 

Posto isso, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e condeno a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais (art. 51, §2º, da Lei nº 

9.099/95 e Enunciado nº 28 do FONAJE). Revogo os efeitos da liminar 

eventualmente concedida. Havendo depósito de caução consignado em 

juízo, expeça-se alvará em favor da parte reclamante, devolvendo o 

correspondente valor. Transitada em julgado, arquive-se. Intimem-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002961-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA LUZIA ALBINO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1002961-13.2020.8.11.0001 AUTOR: VANDA LUZIA 

ALBINO DE OLIVEIRA REU: BANCO BRADESCO Vistos. Processo em fase 

de Sentença A parte reclamante, embora devidamente intimada, deixou de 

comparecer à audiência de conciliação e não apresentou justificativa. Nos 

Juizados Especiais, para o caso de ausência da parte reclamante a 

qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95, prevê como 

sanção a extinção do processo: Art. 51. Extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. No mesmo sentido dispõe o 

Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Posto isso, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, 

da Lei 9.099/95 e condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais (art. 51, §2º, da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 28 do 

FONAJE). Revogo os efeitos da liminar eventualmente concedida. Havendo 

depósito de caução consignado em juízo, expeça-se alvará em favor da 

parte reclamante, devolvendo o correspondente valor. Transitada em 

julgado, arquive-se. Intimem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003633-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNA SILVA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1003633-21.2020.8.11.0001 REQUERENTE: MAGNA 

SILVA GARCIA REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos. Processo 

em fase de Arquivamento. I - Considerando que as partes celebraram 

acordo nos autos, devidamente reduzido a termo e sem aparente vício, 

homologo-o para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, ressalvados 

eventuais interesses e direitos de terceiros. II - Com fundamento no artigo 

487, inciso III, alínea b, do CPC, aplicável supletivamente ao sistema dos 

Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC), julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito. III - Por ser esta uma decisão da qual não cabe 

recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se as partes e arquive-se 

imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de Juízes dos Juizados 

Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004510-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PHOTOGENIC STUDIO FOTOGRAFICO LTDA ME - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA ALVES CARDOSO DE CASTRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1004510-58.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: PHOTOGENIC 

STUDIO FOTOGRAFICO LTDA ME - ME EXECUTADO: ELISANGELA ALVES 

CARDOSO DE CASTRO Vistos. Processo em fase de Arquivamento. I - 

Considerando que as partes celebraram acordo nos autos, devidamente 

reduzido a termo e sem aparente vício, homologo-o para que surta os 

seus jurídicos e legais efeitos jurídicos, ressalvados eventuais interesses 

e direitos de terceiros. II - Com fundamento no artigo 924, inciso III, do CPC, 

aplicável supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do 

CPC), julgo extinto o processo executivo, em razão da novação celebrada 

pelas partes (art. 360 do Código Civil). III – Considerando que o pagamento 

será realizado extrajudicialmente, e, portanto, será desnecessária a 

expedição de alvará, bem como que não cabe recurso desta decisão (art. 

41 da Lei n. 9099/95), intimem-se as partes e arquivem-se os autos 

imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de Juízes dos Juizados 

Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010638-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO REYES TEIXEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO SILVA E SOUZA OAB - MT12885-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1010638-94.2020.8.11.0001 REQUERENTE: LEANDRO 

REYES TEIXEIRA DE SOUZA REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO Vistos. Processo em fase de Arquivamento. 

Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competente 

para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade, limitando 

as causas cujo valor não exceda 40 salários mínimos (inciso I). O artigo 

292, inciso II, do CPC, preconiza que na ação em que tiver por objeto a 

existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a 

resilição ou rescisão de ato jurídico, o valor da causa corresponderá ao 

valor da pretensão resistida, que se equivale ao valor do contrato 

negociado. Neste sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO 

INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO 

CONTRATUAL. VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA. VALOR TOTAL DO 

NEGÓCIO JURÍDICO. ART. 292, INCISO II, DO CPC. PRELIMINAR DE OFÍCIO. 

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DO VALOR DA 

CAUSA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. 1. No caso 

específico da pretensão direcionada à rescisão contratual, o valor da 

causa deverá ser igual ao valor do contrato negociado, pois eventual 

procedência do pleito requerido libera a parte autora de sua obrigação de 

pagar o valor integral do contrato, sendo este, portanto, o benefício 

econômico perseguido (art. 292, II, do CPC). 2. Como a parte autora requer 

a resolução do contrato, o valor da causa é o mesmo do contrato (R$ 

260.000,00), o qual supera o limite dos Juizados Especiais Cíveis, 

afastando a competência dos juizados cíveis (art. 3º, I, da Lei 9.099/95). 3. 

Preliminar de Ofício acolhida. (TJ-DF 07318583220168070016 DF 

0731858-32.2016.8.07.0016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de 

Julgamento: 28/06/2017, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis 

e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/07/2017 . 

Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C NULIDADE E RESTITUIÇÃO 

DE VALORES PAGOS. VALOR DA CAUSA. MONTANTE DO CONTRATO. 

ARTIGO 292, INCISO II DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em regra, o valor 

dado à causa deve levar em consideração o proveito econômico 

pretendido por meio da ação ajuizada. Contudo, nos termos do artigo 292, 

inciso II, do CPC, quando o litígio tiver por objeto a existência, validade, 

cumprimento, modificação, resolução, resilição ou rescisão de negócio 

jurídico, o valor da causa deverá corresponder ao montante do contrato. 

Precedentes. 2. No presente caso, o ora recorrente, no feito de origem, 

pretende rescindir contrato de compra e venda de imóvel, bem como sejam 

declaradas nulas cláusulas ditas abusivas e exorbitantes da avença, a fim 

de reaver o montante desembolsado a título de sinal e parcelas pagas na 

proporção de 90% dos valores. 3. A ação proposta não busca somente 

\"a declaração de nulidade de cláusulas contratuais ditas abusivas e 

exorbitantes\", mas sim a \"rescisão do aludido negócio jurídico\". Desse 

modo, versando o objeto da presente demanda sobre rescisão do 

contrato, o valor da causa deve corresponder ao montante do próprio 

pacto, consoante disposto no supracitado dispositivo legal. 4. Recurso 

conhecido e improvido. (AI 0010227-66.2016.827.0000, Rel. Desa. 

ÂNGELA PRUDENTE, 3ª Turma da 2ª Câmara Cível, julgado em 

02/08/2017). (TJ-TO - AI: 00102276620168270000, Relator: ANGELA 

MARIA RIBEIRO PRUDENTE) No presente caso, considerando que o valor 

do procedimento cirúrgico pleiteado pela parte reclamante (R$59.876,68, ID 

30454722) é superior ao teto do Juizado Especial Cível (R$41.800,00 = 

R$1.045,00 x 40) este juízo é incompetente para processar e julgar a 

presente demanda. Posto isso, reconheço de ofício a incompetência deste 

juízo, em razão da matéria e, consequentemente, julgo extinto o processo, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 3º, I da Lei nº 9.099/95. 

Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013310-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA DE MELO ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE DE MELO ALMEIDA OAB - MT6762-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1013310-75.2020.8.11.0001 AUTOR: DALVA DE MELO 

ALMEIDA REU: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos. Processo em fase de 

Arquivamento. Para que a ação atenda suas condições, é necessário que 

a parte reclamante demonstre que o comando judicial é adequado para a 

pretensão formulada. Se os meios processuais utilizados são impróprios 

para o acolhimento da pretensão autoral, a ação deve ser extinta para que 

a máquina judiciária não seja movimentada inutilmente. Neste sentido: 

PROCESSUAL CIVIL AÇÃO RESCISÓRIA ERRO DE FATO PETIÇÃO INICIAL 

INDEFERIMENTO CARÊNCIA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NA 

MODALIDADE ADEQUAÇÃO. (...) 3. Carência de ação por falta de 

interesse processual decorrente da inadequação da via eleita à tutela do 

interesse material contido na pretensão. Inicial indeferida. Processo 

extinto, sem resolução de mérito (arts. 267, I, 295, III e 490, I, do CPC). 

(TJ-SP - Ação Rescisória : AR 21812426720148260000 SP 

2181242-67.2014.8.26.0000, julgamento em 18/12/2014, Relator Décio 

Notarangeli). No caso concreto, a parte reclamante alega que houve 

descumprimento da sentença prolatada nos autos da ação que tramita 

neste juízo sob o nº 1011382-26.2019.8.11.0001. Contudo, a alegação de 

descumprimento deve ser feita nos próprios autos, pois a obrigação para 

revisão das faturas de água foi reconhecida naquela ação, não cabendo a 

propositura de nova ação para determina-la. Portanto, deve ser 

reconhecida a inadequação do rito processual. Posto isso, reconheço de 

ofício a falta de interesse processual e, consequentemente, julgo extinto o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do 

CPC. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013799-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DERICK CHRISTEL SILVA DE VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR OAB - MT13695-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO NETO EBINA PROMOCOES - ME (REQUERIDO)

A L ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1013799-15.2020.8.11.0001 REQUERENTE: DERICK 

CHRISTEL SILVA DE VASCONCELOS REQUERIDO: AUGUSTO NETO EBINA 

PROMOCOES - ME, A L ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI 

Vistos. Processo em fase de Arquivamento. Considerando que a atividade 

jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio 

da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o 

Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis 

de menor complexidade, limitando as causas cujo valor não exceda 40 

salários mínimos (inciso I). O artigo 292, inciso II, do CPC, preconiza que na 

ação em que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a 

modificação, a resolução, a resilição ou rescisão de ato jurídico, o valor da 

causa corresponderá ao valor da pretensão resistida, que se equivale ao 

valor do contrato negociado. Neste sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 

RESCISÃO CONTRATUAL. VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA. VALOR TOTAL 

DO NEGÓCIO JURÍDICO. ART. 292, INCISO II, DO CPC. PRELIMINAR DE 

OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DO 

VALOR DA CAUSA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. 1. 

No caso específico da pretensão direcionada à rescisão contratual, o 

valor da causa deverá ser igual ao valor do contrato negociado, pois 
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eventual procedência do pleito requerido libera a parte autora de sua 

obrigação de pagar o valor integral do contrato, sendo este, portanto, o 

benefício econômico perseguido (art. 292, II, do CPC). 2. Como a parte 

autora requer a resolução do contrato, o valor da causa é o mesmo do 

contrato (R$ 260.000,00), o qual supera o limite dos Juizados Especiais 

Cíveis, afastando a competência dos juizados cíveis (art. 3º, I, da Lei 

9.099/95). 3. Preliminar de Ofício acolhida. (TJ-DF 07318583220168070016 

DF 0731858-32.2016.8.07.0016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data 

de Julgamento: 28/06/2017, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

03/07/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C NULIDADE E 

RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. VALOR DA CAUSA. MONTANTE DO 

CONTRATO. ARTIGO 292, INCISO II DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em 

regra, o valor dado à causa deve levar em consideração o proveito 

econômico pretendido por meio da ação ajuizada. Contudo, nos termos do 

artigo 292, inciso II, do CPC, quando o litígio tiver por objeto a existência, 

validade, cumprimento, modificação, resolução, resilição ou rescisão de 

negócio jurídico, o valor da causa deverá corresponder ao montante do 

contrato. Precedentes. 2. No presente caso, o ora recorrente, no feito de 

origem, pretende rescindir contrato de compra e venda de imóvel, bem 

como sejam declaradas nulas cláusulas ditas abusivas e exorbitantes da 

avença, a fim de reaver o montante desembolsado a título de sinal e 

parcelas pagas na proporção de 90% dos valores. 3. A ação proposta 

não busca somente \"a declaração de nulidade de cláusulas contratuais 

ditas abusivas e exorbitantes\", mas sim a \"rescisão do aludido negócio 

jurídico\". Desse modo, versando o objeto da presente demanda sobre 

rescisão do contrato, o valor da causa deve corresponder ao montante do 

próprio pacto, consoante disposto no supracitado dispositivo legal. 4. 

Recurso conhecido e improvido. (AI 0010227-66.2016.827.0000, Rel. 

Desa. ÂNGELA PRUDENTE, 3ª Turma da 2ª Câmara Cível, julgado em 

02/08/2017). (TJ-TO - AI: 00102276620168270000, Relator: ANGELA 

MARIA RIBEIRO PRUDENTE) No presente caso, considerando que o valor 

do contrato que a parte reclamante pretende rescindir (R$150.000,00, ID 

30499462) é superior ao teto do Juizado Especial Cível (R$41.800,00 = 

R$1.045,00 x 40) este juízo é incompetente para processar e julgar a 

presente demanda. Posto isso, reconheço de ofício a incompetência deste 

juízo, em razão da matéria e, consequentemente, julgo extinto o processo, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 3º, I da Lei nº 9.099/95. 

Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006683-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALZIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1006683-55.2020.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA 

ALZIRA DE SOUZA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Processo em 

fase de Arquivamento. I - Considerando que as partes celebraram acordo 

nos autos, devidamente reduzido a termo e sem aparente vício, 

homologo-o para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, ressalvados 

eventuais interesses e direitos de terceiros. II - Com fundamento no artigo 

487, inciso III, alínea b, do CPC, aplicável supletivamente ao sistema dos 

Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC), julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito. III - Por ser esta uma decisão da qual não cabe 

recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se as partes e arquive-se 

imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de Juízes dos Juizados 

Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003690-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENIFFER DE CASTRO TENCA OAB - MT14784-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1003690-39.2020.8.11.0001 REQUERENTE: FABIANA 

MARIA DE ALMEIDA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. 

Processo em fase de Arquivamento. I - Considerando que as partes 

celebraram acordo nos autos, devidamente reduzido a termo e sem 

aparente vício, homologo-o para que surta os seus jurídicos e legais 

efeitos, ressalvados eventuais interesses e direitos de terceiros. II - Com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, aplicável 

supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC), 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito. III - Por ser esta uma 

decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se 

as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013739-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA LUIZ HAUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIR FOCHESATTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1013739-42.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ANDREIA 

CRISTINA LUIZ HAUS REQUERIDO: EDIR FOCHESATTO Vistos. Processo 

em fase de Arquivamento. I - Considerando que as partes celebraram 

acordo nos autos, devidamente reduzido a termo e sem aparente vício, 

homologo-o para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, ressalvados 

eventuais interesses e direitos de terceiros. II - Com fundamento no artigo 

487, inciso III, alínea b, do CPC, aplicável supletivamente ao sistema dos 

Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC), julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito. III - Por ser esta uma decisão da qual não cabe 

recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se as partes e arquive-se 

imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de Juízes dos Juizados 

Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007320-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAIRCE APARECIDA PEIRA PICCININ (REQUERENTE)

LUAN PEIRA PICCININ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 
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SENTENÇA Autos 1007320-40.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LUAN PEIRA 

PICCININ, LAIRCE APARECIDA PEIRA PICCININ REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos. Processo em fase de Arquivamento. I - Considerando que 

as partes celebraram acordo nos autos, devidamente reduzido a termo e 

sem aparente vício, homologo-o para que surta os seus jurídicos e legais 

efeitos, ressalvados eventuais interesses e direitos de terceiros. II - Com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, aplicável 

supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC), 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito. III - Por ser esta uma 

decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se 

as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013785-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE SILVA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013785-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TATIANE SILVA 

DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KARINA CAVALCANTE 

ROCHA, MELQUISEDEC JOSE ROLDAO POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

18/05/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013791-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA VICUNA LEANDRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013791-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LAURA VICUNA 

LEANDRO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANE 

BORDIGNON DA SILVA POLO PASSIVO: MRV PRIME PARQUE CHAPADA 

DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/05/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013801-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE RONDON SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA SILVA OAB - MT26390/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013801-82.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PEDRO 

HENRIQUE RONDON SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA SILVA POLO PASSIVO: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/05/2020 Hora: 15:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013807-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON DOS SANTOS JARCEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013807-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GERSON DOS 

SANTOS JARCEM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/05/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013809-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMILLY MAYLA FONSECA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013809-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EMILLY MAYLA 

FONSECA DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: BRADESCARD ELO 

PARTICIPACOES S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/05/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013812-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS NOGUEIRA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013812-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MATHEUS 

NOGUEIRA ANDRADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: BANCO ITAUCARD S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

18/05/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013818-21.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

ROSELAINE CRISTINA DA COSTA KOBI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013818-21.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSELAINE 

CRISTINA DA COSTA KOBI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

18/05/2020 Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013823-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON WAGNER SANCHEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1013823-43.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NILTON WAGNER 

SANCHEZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/05/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012678-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN DELUQUI DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES MAURO SILVA OAB - MT19857/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Do exame dos autos, verifica-se que a parte promovente, 

mesmo devidamente intimada para apresentar comprovante de endereço 

em seu nome, ou caso estivesse em nome de terceiro, documento 

corroborável de vínculo jurídico com a pessoa do endereço declinado, 

colacionou, aos autos, fatura de água que aponta nome divergente das 

alegações constantes da peça inicial. Assim, nos termos do artigo 321, 

“caput” e parágrafo único, do CPC, INTIME-SE, novamente, a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize a divergência 

supramencionada, a fim de possibilitar a análise do pedido, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 330, do CPC). Vencido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem conclusos para pedido de urgência. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário Cuiabá, MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição 

legal

Despacho Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002366-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL RODRIGUES DE BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO ADRIANO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Conclusão desnecessária. Arquivem-se os autos. Cuiabá, MT, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012302-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OKUTI & NAGATA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIELLE DA SILVA LIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012302-63.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: OKUTI & NAGATA LTDA - ME EXECUTADO: ADRIELLE DA 

SILVA LIRA Vistos, etc. Do exame dos autos, verifica-se que a petição 

inicial está desacompanhada de documentos hábeis a instruir a 

reclamação dela constante, o que impossibilita a providência requerida. 

Assim, nos termos do artigo 321, “caput” e parágrafo único, do CPC, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

cópia legível do documento de identificação pessoal (RG ou CNH), da 

representante da empresa (frente e verso), bem como procuração legível 

e atualizada a qual outorga poderes ao patrono, devidamente assinada 

pela representante, considerando a data de vigência do mandato, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 330, CPC); Vencido o prazo, com ou 

sem manifestação, voltem conclusos. Cuiabá, MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição 

legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012654-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENIMARCIO SAMPAIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012654-21.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA 

EXECUTADO: GENIMARCIO SAMPAIO DOS SANTOS Vistos, etc. Do exame 

dos autos, verifica-se que a petição inicial está desacompanhada de 

documentos hábeis a instruir a reclamação dela constante, o que 

impossibilita a providência requerida. Nos termos do art. 321, caput e 

parágrafo único do CPC/2015, intime-se a parte autora para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresente cópia legível e completa de documentos 

que comprovem o vínculo do executado com o imóvel (contrato de compra 

e venda finalizado ou certidão de inteiro teor do imóvel), a fim de 

possibilitar a análise do pedido, sob pena de indeferimento da inicial (art. 

330, CPC); Vencido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013003-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OKUTI & NAGATA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAIZA CORREA DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013003-24.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: OKUTI & NAGATA LTDA - ME EXECUTADO: LAIZA CORREA 

DE LIMA Vistos, etc. Do exame dos autos, verifica-se que a petição inicial 

está desacompanhada de documentos hábeis a instruir a reclamação dela 

constante, o que impossibilita a providência requerida. Assim, nos termos 

do artigo 321, “caput” e parágrafo único, do CPC, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar cópia legível do documento 

de identificação pessoal (RG ou CNH), da representante da empresa 

(frente e verso), bem como procuração legível e atualizada a qual outorga 

poderes ao patrono, devidamente assinada pela representante, 

considerando a data de vigência do mandato, sob pena de indeferimento 

da inicial (art. 330, CPC); Vencido o prazo, com ou sem manifestação, 

voltem conclusos. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013037-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OKUTI & NAGATA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY CRISTINA DE ARAUJO BATISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013037-96.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: OKUTI & NAGATA LTDA - ME EXECUTADO: KELLY CRISTINA 

DE ARAUJO BATISTA Vistos, etc. Do exame dos autos, verifica-se que a 

petição inicial está desacompanhada de documentos hábeis a instruir a 

reclamação dela constante, o que impossibilita a providência requerida. 

Assim, nos termos do artigo 321, “caput” e parágrafo único, do CPC, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

cópia legível do documento de identificação pessoal (RG ou CNH), da 

representante da empresa (frente e verso), bem como procuração legível 

e atualizada a qual outorga poderes ao patrono, devidamente assinada 

pela representante, considerando a data de vigência do mandato, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 330, CPC); Vencido o prazo, com ou 

sem manifestação, voltem conclusos. Cuiabá, MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição 

legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013014-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OKUTI & NAGATA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA THAIZA PIRES RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013014-53.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: OKUTI & NAGATA LTDA - ME EXECUTADO: PAULA THAIZA 

PIRES RIBEIRO Vistos, etc. Do exame dos autos, verifica-se que a petição 

inicial está desacompanhada de documentos hábeis a instruir a 

reclamação dela constante, o que impossibilita a providência requerida. 

Assim, nos termos do artigo 321, “caput” e parágrafo único, do CPC, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

cópia legível do documento de identificação pessoal (RG ou CNH), da 

representante da empresa (frente e verso), bem como procuração legível 

e atualizada a qual outorga poderes ao patrono, devidamente assinada 

pela representante, considerando a data de vigência do mandato, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 330, CPC); Vencido o prazo, com ou 

sem manifestação, voltem conclusos. Cuiabá, MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição 

legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013018-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OKUTI & NAGATA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CONCEICAO ROMERA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013018-90.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: OKUTI & NAGATA LTDA - ME EXECUTADO: MARIA 

CONCEICAO ROMERA Vistos, etc. Do exame dos autos, verifica-se que a 

petição inicial está desacompanhada de documentos hábeis a instruir a 

reclamação dela constante, o que impossibilita a providência requerida. 

Assim, nos termos do artigo 321, “caput” e parágrafo único, do CPC, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

cópia legível do documento de identificação pessoal (RG ou CNH), da 

representante da empresa (frente e verso), bem como procuração legível 

e atualizada a qual outorga poderes ao patrono, devidamente assinada 

pela representante, sob pena de indeferimento da inicial (art. 330, CPC); 

Vencido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos. Cuiabá, 

MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013170-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OKUTI & NAGATA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS DE OLIVEIRA VIOLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013170-41.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: OKUTI & NAGATA LTDA - ME EXECUTADO: VINICIUS DE 

OLIVEIRA VIOLA Vistos, etc. Do exame dos autos, verifica-se que a 

petição inicial está desacompanhada de documentos hábeis a instruir a 

reclamação dela constante, o que impossibilita a providência requerida. 

Assim, nos termos do artigo 321, “caput” e parágrafo único, do CPC, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

cópia legível do documento de identificação pessoal (RG ou CNH), da 

representante da empresa (frente e verso), bem como procuração legível 

e atualizada a qual outorga poderes ao patrono, devidamente assinada 

pela representante, sob pena de indeferimento da inicial (art. 330, CPC); 

Vencido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos. Cuiabá, 

MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014781-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATACHA FERNANDA LUZIA FIGUEIREDO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA ORACIO SILVA OAB - MT0021888A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUPTER TECIDOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014781-63.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NATACHA FERNANDA LUZIA FIQUEREDO RAMOS 
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REQUERIDO: JUPTER TECIDOS LTDA-EPP Vistos, etc. Da análise dos 

autos, verifico que não houve tempo hábil acerca da audiência de 

conciliação para a parte Reclamada. Proceda à resignação da audiência 

de conciliação, intimem-se as partes. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015979-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIONEZIA BORGES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO ANTONIO OAB - MT17477/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GREGORY CHARLES PIETRO SIGARINI DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015979-38.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: DIONEZIA BORGES DE OLIVEIRA REQUERIDO: GREGORIO 

CHARLES PIETRO SIGARINE DOS SANTOS Vistos, etc. Da análise dos 

autos, verifico que não houve tempo hábil acerca da audiência de 

conciliação para a parte Reclamada. Proceda à resignação da audiência 

de conciliação, intimem-se as partes. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013507-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTIDES DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DE JESUS FRANCA OAB - MT25036/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013507-30.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ARISTIDES DE SOUZA OLIVEIRA REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Intime-se a parte 

reclamante para emendar a inicial, colacionando aos autos histórico de 

consumo/pagamentos realizados. Anoto para tanto o prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da liminar. Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012508-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012508-77.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: TATIANE MARIA DE ALMEIDA REQUERIDO: SKY BRASIL 

SERVIÇOS LTDA Vistos etc. Antes de qualquer deliberação, conforme 

consta do art. 321 do CPC, intime-se a parte requerente para que, em 15 

(quinze) dias, emende a inicial, para o fim de apresentar: a) Comprovante 

de endereço atualizado em seu nome, ou se em nome de terceiros, 

comprovar vínculos jurídico existente entre ambos, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se. Oportunamente, tornem conclusos. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012534-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HENRICK HOLZ (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT11242-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012534-12.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: HENRICK HOLZ REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Vistos etc. Peticiona a parte reclamante informando o descumprimento da 

liminar. Posto isso, determino seja a parte reclamada intimada para o fim de 

dar integral cumprimento ao que deliberado no ID. 28051174. Determino 

que a secretaria deste segundo juizado proceda com a devida Intimação 

da parte Reclamada, para que se manifeste acerca da petição do ID. 

30307335. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 

JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012854-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALTINO DE OLIVEIRA JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012854-28.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: VALTINO DE OLIVEIRA JESUS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Intime-se a 

parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente documentos 

legíveis para devida apreciação de tutela antecipada, sob pena de 

indeferimento do pedido de tutela de urgência. Intime-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013831-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALDICENE SENE PAULA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013831-20.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WALDICENE 

SENE PAULA DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS 

PINHEIRO CIRIACO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

18/05/2020 Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013833-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ DE CAMPOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013833-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO LUIZ DE 

CAMPOS JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/05/2020 

Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março 
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de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013846-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WHELBERTY BRENDO PAES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013846-86.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WHELBERTY 

BRENDO PAES DE BARROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/05/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005113-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GEOVALDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES ROSA DE MORAES OAB - MT11627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (REQUERIDO)

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

18/05/2020 Hora: 16:40 . *OBS. As audiências de conciliação do 2º 

Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005115-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON OLIVEIRA DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

18/05/2020 Hora: 16:50 . *OBS. As audiências de conciliação do 2º 

Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005139-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SYLVIA REGINA EGREDIJA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA FERREIRA ARAUJO OAB - MT20170-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO BRUNO DE SOUZA TOMAZ DE AQUINO OAB - MT27675/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

18/05/2020 Hora: 17:10 . *OBS. As audiências de conciliação do 2º 

Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013851-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA FERREIRA DE MORAES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013851-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BRUNA 

FERREIRA DE MORAES DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

18/05/2020 Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005162-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELL KOSEKI DE CAPUA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

19/05/2020 Hora: 08:30 . *OBS. As audiências de conciliação do 2º 

Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005176-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA DE LIMA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070020/3/2020 Página 497 de 569



pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

19/05/2020 Hora: 08:50 . *OBS. As audiências de conciliação do 2º 

Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004873-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BOLIVAR ARAUJO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

19/05/2020 Hora: 09:10 . *OBS. As audiências de conciliação do 2º 

Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004974-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ANUNCIACAO MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA OAB - MT25681/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

19/05/2020 Hora: 09:20 . *OBS. As audiências de conciliação do 2º 

Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013858-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

YTALO FRANCISCO DA SILVA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013858-03.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:YTALO 

FRANCISCO DA SILVA CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

19/05/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004975-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANDES MAURO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES MAURO SILVA OAB - MT19857/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

19/05/2020 Hora: 09:30 . *OBS. As audiências de conciliação do 2º 

Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004979-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE NOGUEIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA OAB - MT25681/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

19/05/2020 Hora: 09:50 . *OBS. As audiências de conciliação do 2º 

Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004990-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CALIXTO DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

19/05/2020 Hora: 10:10 . *OBS. As audiências de conciliação do 2º 

Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005043-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH NOGUEIRA LINS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

19/05/2020 Hora: 10:30 . *OBS. As audiências de conciliação do 2º 

Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005059-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA TEREZA FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

19/05/2020 Hora: 10:50 . *OBS. As audiências de conciliação do 2º 

Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016880-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MARA CASTRO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA OAB - MT36891-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

19/05/2020 Hora: 11:00 . *OBS. As audiências de conciliação do 2º 

Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005088-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA MARQUES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

24/03/2020 Hora: 15:50 . *OBS. As audiências de conciliação do 2º 

Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005095-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARA DA SILVA SANTOS OAB - MT25746/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

19/05/2020 Hora: 11:20 . *OBS. As audiências de conciliação do 2º 

Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005088-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA MARQUES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

24/03/2020 Hora: 15:50 . *OBS. As audiências de conciliação do 2º 

Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005088-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA MARQUES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

19/05/2020 Hora: 11:30 . *OBS. As audiências de conciliação do 2º 

Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro 
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Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006233-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEODITH ARAUJO DE SOUZA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

19/05/2020 Hora: 11:40 . *OBS. As audiências de conciliação do 2º 

Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007475-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE FATIMA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSLAINE FABIA DE ANDRADE OAB - MT6900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCONDES DOS SANTOS NETO (REQUERIDO)

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

19/05/2020 Hora: 11:50 . *OBS. As audiências de conciliação do 2º 

Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013893-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013893-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE FERREIRA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAM BARBOSA DE MOURA 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 19/05/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 19 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016189-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIRO ARAUJO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS GRACAS DE AMORIM BARBARY ALVARES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELITO JOSE DALCIN JUNIOR OAB - MT6389-O (ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

30/04/2020 Hora: 10:20 . *OBS. As audiências de conciliação do 2º 

Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013896-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

A S VILAS BOAS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013896-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:A S VILAS BOAS 

- ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RUTE SOUZA OLIVEIRA POLO 

PASSIVO: ELISANGELA DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 19/05/2020 Hora: 12:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013903-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GECILDA DAMACENO ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REAL JURIDICA ASSESSORIA EM RECUPERACAO DE CREDITO LTDA 

(REU)

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1013903-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GECILDA 

DAMACENO ROCHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MANOEL COSTA 

PARRIAO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 19/05/2020 

Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013911-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAAHMAS LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013911-81.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NAAHMAS LIMA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA COSTA 

MARQUES POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

19/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013930-87.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA CRISTINA SOUZA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013930-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLEIA CRISTINA 

SOUZA CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 19/05/2020 Hora: 14:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013932-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS LUCIO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1013932-57.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DENIS LUCIO DO 

NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TALISSA NUNES DE 

SOUZA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 19/05/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000478-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIA DE BRITO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMA-SE A PARTE RECLAMANTE A SE MANISFESTAR NO PRAZO DE 2 

(DOIS) DIAS, PARA ANEXAR COMPROVANTE QUE JUSTIFIQUE A 

AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003953-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DO CONDOMINIO RESIDENCIAL MONACO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS (REQUERIDO)

VAGNER MADRUGA DE LUCENA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 2ª JEC Data: 03/10/2019 Hora: 11:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013967-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL VASCONCELOS MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013967-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAFAEL 

VASCONCELOS MAGALHAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

THIAGO SOUZA BORGES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 19/05/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001435-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIANE AMORIM DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001435-11.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CHRISTIANE AMORIM DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da 

Lei nº 9.099/95. Conforme se colhe dos autos a parte reclamante deixou 

de comparecer, injustificadamente, à audiência de tentativa de conciliação, 

de modo que é de rigor decretar a extinção do feito. Posto isso, com fulcro 

na norma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO o feito sem 

resolução de mérito. Condeno a parte reclamante ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do enunciado n.º 28 do FONAJE. 

Condiciono a redistribuição da presente demanda à comprovação do 

pagamento das custas deste feito. Fica revogada eventual decisão de 

tutela de urgência já proferida. Arquivem-se os autos, imediatamente, com 

observância das formalidades legais, nos termos do Enunciado n.º 13/MT. 

Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito 

em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001356-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642-O 

(ADVOGADO(A))

NATHALIA BEATRIZ HAAGSMA SIMM OAB - 049.306.711-67 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001356-32.2020.8.11.0001. 

REPRESENTANTE: NATHALIA BEATRIZ HAAGSMA SIMM REQUERIDO: OI 

S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 

9.099/95. Conforme se colhe dos autos a parte reclamante deixou de 

comparecer, injustificadamente, à audiência de tentativa de conciliação, de 
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modo que é de rigor decretar a extinção do feito. Posto isso, com fulcro na 

norma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO o feito sem 

resolução de mérito. Condeno a parte reclamante ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do enunciado n.º 28 do FONAJE. 

Condiciono a redistribuição da presente demanda à comprovação do 

pagamento das custas deste feito. Fica revogada eventual decisão de 

tutela de urgência já proferida. Arquivem-se os autos, imediatamente, com 

observância das formalidades legais, nos termos do Enunciado n.º 13/MT. 

Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito 

em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008366-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIRELLA JENNIFFER DE SIQUEIRA EUGENIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYLA DA SILVA BELIDO OAB - MT15165-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008366-64.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MIRELLA JENNIFFER DE SIQUEIRA EUGENIO REQUERIDO: 

IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. Da análise dos autos a 

parte reclamante foi devidamente intimada da citação negativa, para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, e deixou de comparecer, 

injustificadamente, à audiência de conciliação, de modo que é de rigor 

decretar a extinção do feito, nos termos do Enunciado 20, do FONAJE e 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95: “Enunciado 20- O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.” “Art. 51- Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I- Quando o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo;” E o fato de a parte requerida não ter sido 

citada e intimada da audiência de conciliação, não afasta a obrigação da 

parte promovente comparecer ao ato ou apresentar prévia justificativa de 

ausência,  como decid ido no Recurso Inominado n. º 

0038735-92.2018.811.0001, cujo v. acordão abaixo transcrito, porque 

aplicável à espécie: “RECURSO INOMINADO - AUSÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

JUSTIFICATIVA PRÉVIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A 

ausência da parte na audiência de conciliação somente se justifica 

mediante justificação prévia, o que não se verifica no caso em apreço. 

Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência da parte 

reclamante em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção 

do feito sem resolução do mérito. Recurso conhecido e não provido. 

Relatório. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que 

julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, ante a ausência 

injustificada da parte requerente à audiência de conciliação, e a condenou 

ao pagamento das custas processuais. A parte recorrente, nas razões 

recursais, postula o provimento do recurso a fim de que seja anulada a 

sentença e designada nova data para a realização do ato, com o regular 

prosseguimento do feito. Não foram apresentadas contrarrazões. É o 

relatório. VOTO Colendos Pares: A presença da parte nas audiências é 

obrigatória, devendo as partes apresentarem suas justificativas até a 

abertura da sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. Na 

hipótese, verifica-se que a parte autora não compareceu à audiência de 

conciliação e somente após a realização do ato apresentou justificativa 

informando que não compareceu à audiência porque as requeridas não 

haviam sido citadas. Verifica-se, no entanto, que uma das partes 

requeridas havia sido devidamente citada, conforme AR juntado no evento 

56. Ademais, a parte autora foi intimada em 5/11/2018 para se manifestar 

quanto à ausência de citação da outra parte requerida, mas somente 

apresentou manifestação após a realização da audiência (21/11/2018), 

quando já configurada a contumácia. Registre-se que o fato da parte 

requerida não ter sido citada e intimada da audiência, não afasta a 

obrigação da autora comparecer ao ato ou apresentar prévia justificativa 

de ausência. Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE: O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

prescreve que: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos 

em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências 

do processo. Assim, não comparecendo a parte interessada na audiência 

de conciliação, a manutenção da sentença que extinguiu o processo é 

medida que se impõe. (...) (TJ-MT - RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL 

Nº 0038735-92.2018.811.0001, Relator: Valdeci Moraes Siqueira, Data de 

Julgamento: 21/05/2019, Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso,).” Grifo nosso. Com essas considerações e tendo em vista 

o não comparecimento da parte promovente na audiência de conciliação, 

com fulcro na norma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 20, do 

FONAJE, JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito. Condeno a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

enunciado n.º 28, do FONAJE. Condiciono a redistribuição da presente 

demanda à comprovação do pagamento das custas deste feito. Fica 

revogada eventual decisão de tutela de urgência já proferida. Arquivem-se 

os autos, imediatamente, com observância das formalidades legais, nos 

termos do Enunciado n.º 13/MT. Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MORGANI DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000145-58.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA MORGANI DE AZEVEDO REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da 

Lei nº 9.099/95. Conforme se colhe dos autos a parte reclamante deixou 

de comparecer, injustificadamente, à audiência de tentativa de conciliação, 

de modo que é de rigor decretar a extinção do feito. Posto isso, com fulcro 

na norma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO o feito sem 

resolução de mérito. Condeno a parte reclamante ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do enunciado n.º 28 do FONAJE. 

Condiciono a redistribuição da presente demanda à comprovação do 

pagamento das custas deste feito. Fica revogada eventual decisão de 

tutela de urgência já proferida. Arquivem-se os autos, imediatamente, com 

observância das formalidades legais, nos termos do Enunciado n.º 13/MT. 

Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito 

em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY GONCALVES PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000146-43.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: VANDERLEY GONCALVES PERES REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL 

IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. Conforme se colhe dos autos a 

parte reclamante deixou de comparecer, injustificadamente, à audiência de 

tentativa de conciliação, de modo que é de rigor decretar a extinção do 

feito. Posto isso, com fulcro na norma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, 

JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito. Condeno a parte 

reclamante ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

enunciado n.º 28 do FONAJE. Condiciono a redistribuição da presente 
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demanda à comprovação do pagamento das custas deste feito. Fica 

revogada eventual decisão de tutela de urgência já proferida. Arquivem-se 

os autos, imediatamente, com observância das formalidades legais, nos 

termos do Enunciado n.º 13/MT. Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000595-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENTAL DIAGNOSIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE CUNHA MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000595-98.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: DENTAL DIAGNOSIS LTDA - ME REQUERIDO: FRANCIELE 

CUNHA MACHADO Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38, da Lei nº 9.099/95. A parte credora requereu a desistência da 

execução alegando que a dívida já se encontra paga. Assim, diante da 

quitação da dívida, homologo o pedido de desistência apresentado pela 

parte credora e, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinta a presente execução. Transitada em julgado, remeta-se ao 

arquivo definitivo. Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000422-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000422-74.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: RAQUEL DOS SANTOS REQUERIDO: MRV ENGENHARIA, 

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA Vistos, etc. Diante da justificativa apresentada na movimentação de 

id. nº 29671670, designe-se nova audiência de conciliação, advertindo as 

partes das consequências da ausência injustificada. Prejudicado, por ora, 

o pedido de decretação da contumácia. Intimem-se. Cumpra-se expedindo 

o necessário. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000361-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLA FERNANDA DE OLIVEIRA SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FANNIA LAIS MARQUES FERRAZ OAB - MT0018507A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000361-19.2020.8.11.0001. 

INTERESSADO: ISABELLA FERNANDA DE OLIVEIRA SANTOS 

REQUERIDO: AVIANCA, SUBMARINO VIAGENS LTDA. VISTOS, ETC. 

Dispensado o relatório. DECIDO. HOMOLOGO o acordo firmado entre a 

Promovente e a Promovida SUBMARINO VIAGENS LTDA. (id. nº 29031538) 

e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do artigo 487 inciso III, alínea b do CPC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios. Exclua-se do polo passivo a reclamada 

SUBMARINO VIAGENS LTDA. Considerando que o acordo entabulado fora 

somente em relação a requerida SUBMARINO VIAGENS LTDA e, diante da 

justificativa na petição de id. nº 29400786, designe-se nova audiência de 

conciliação no tocante à reclamada AVIANCA, advertindo as partes das 

consequências da ausência injustificada Intimem-se. Cumpra-se. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001378-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SILVA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001378-90.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA SILVA DO NASCIMENTO REQUERIDO: 

TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38, da Lei nº 9.099/95. Conforme se colhe dos autos a parte reclamante 

deixou de comparecer, injustificadamente, à audiência de tentativa de 

conciliação, de modo que é de rigor decretar a extinção do feito. Posto 

isso, com fulcro na norma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

o feito sem resolução de mérito. Condeno a parte reclamante ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do enunciado n.º 28 do 

FONAJE. Condiciono a redistribuição da presente demanda à 

comprovação do pagamento das custas deste feito. Fica revogada 

eventual decisão de tutela de urgência já proferida. Arquivem-se os autos, 

imediatamente, com observância das formalidades legais, nos termos do 

Enunciado n.º 13/MT. Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000696-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA MIRANDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000696-38.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: VANESSA MIRANDA DE SOUZA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da 

Lei nº 9.099/95. Conforme se colhe dos autos a parte reclamante deixou 

de comparecer, injustificadamente, à audiência de tentativa de conciliação, 

de modo que é de rigor decretar a extinção do feito. Posto isso, com fulcro 

na norma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO o feito sem 

resolução de mérito. Condeno a parte reclamante ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do enunciado n.º 28 do FONAJE. 

Condiciono a redistribuição da presente demanda à comprovação do 

pagamento das custas deste feito. Fica revogada eventual decisão de 

tutela de urgência já proferida. Arquivem-se os autos, imediatamente, com 

observância das formalidades legais, nos termos do Enunciado n.º 13/MT. 

Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito 

em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006237-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BACELAR DE OLIVEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Recebo a emenda à inicial (ID. 29871853), por concluir como 

suficientes os novos documentos juntados. Trata-se de “AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”, 

ajuizada por JOSÉ BACELAR DE OLIVEIRA FILHO em face de ITAÚ 

UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. A parte 

promovente alega, em síntese, irregularidade quanto ao débito apontado 

em seu nome, pela empresa reclamada, nos órgãos de proteção ao 

crédito, sem notificação prévia, referente ao contrato n.º 

000000104081294, no valor de R$ 6.016,33 (seis mil e dezesseis reais e 

trinta e três centavos), vencido no dia 20.10.016. Esclarece que, no dia 

30.11.016, a parte promovida ajuizou “Ação de Busca e Apreensão” do 

seu veículo “Fiat Strada”, em razão do inadimplemento das prestações 

mensais, relativas ao contrato de financiamento. Relata, a parte autora, 

que “o referido processo foi julgado procedente, culminando na busca e 

apreensão do veículo do Autor liminarmente, bem como foi levado a leilão 

para quitação da dívida originária do contrato supracitado”. Aduz, ainda, 

que, a despeito do ocorrido, a parte reclamada mantém a negativação 

lançada. Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e 

fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte reclamante, 

dentre outras alegações e providências, requer liminarmente: “(...) A 

concessão de Medida Liminar “inaudita altera pars”, no sentido de 

determinar à Reclamada que no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) retire 

o nome do Autor do rol de maus pagadores referente à dívida de R$ 

6.016,33 (seis mil e dezesseis reais e trinta e três centavos) referente ao 

contrato nº 104081294, sob pena de multa diária em valor a ser arbitrado 

por este r. Juízo. (...)” É o que merece ser relatado. DECIDO. 

Prepositivamente, observo que as leis que cuidam dos Juizados Especiais 

não tratam, especificamente, sobre as tutelas de urgência, como a 

requerida pela parte autora. Portanto, em casos tais, devem ser utilizadas, 

de forma subsidiária, as normas aplicáveis à espécie, desde que 

compatíveis com as peculiaridades próprias da Lei 9.099/95. Assim, 

verifica-se que o art. 84, do Código de Defesa do Consumidor - Lei 

8078/90, dispõe que: “Art. 84. Na ação que tenha por objeto o 

cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela 

específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o 

resultado prático equivalente ao do adimplemento. § 1º A conversão da 

obrigação em perdas e danos somente será admissível se por elas optar o 

autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado 

prático correspondente. § 2º A indenização por perdas e danos se fará 

sem prejuízo da multa (art. 287, do Código de Processo Civil). § 3º Sendo 

relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de 

ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente 

ou após justificação prévia, citado o réu. § 4º O juiz poderá, na hipótese 

do § 3º ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de 

pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando 

prazo razoável para o cumprimento do preceito. § 5º Para a tutela 

específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o 

juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, 

remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de 

atividade nociva, além de requisição de força policial”. Por sua vez, 

prescreve o art. 300, do NCPC, que: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Aliado 

a essas normas, o ENUNCIADO 26 do FONAJE: “São cabíveis a tutela 

acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” (nova 

redação – XXIV Encontro – Florianópolis/SC). No caso sub examen, como 

dantes narrado, a parte autora alega, em suma, que apesar da efetiva 

quitação da dívida proveniente do inadimplemento do contrato de 

financiamento, em razão procedência da “Ação de Busca e Apreensão”, a 

empresa requerida mantém a negativação apontada em seu nome, de 

forma indevida. Pede, pois, liminarmente, como transcrito alhures, que: 

“(...) A concessão de Medida Liminar “inaudita altera pars”, no sentido de 

determinar à Reclamada que no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) retire 

o nome do Autor do rol de maus pagadores referente à dívida de R$ 

6.016,33 (seis mil e dezesseis reais e trinta e três centavos) referente ao 

contrato nº 104081294, sob pena de multa diária em valor a ser arbitrado 

por este r. Juízo. (...)” Todavia, da análise das razões expostas e dos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que a 

antecipação de tutela específica se apresenta nebulosa, nesta fase de 

cognição sumária, porquanto, não obstante a aparente relevância do 

fundamento invocado, as alegações estão fundadas em informações 

unilaterais da parte autora, o que torna temerária a concessão das 

providências reclamadas, supratranscritas. Prudente, por isso e ante tudo 

o mais que dos autos consta, o aguardo da formação do contraditório e da 

dilação probatória. Isso porque, conforme irrompe das normas legais, o 

deferimento da antecipação de tutela pressupõe a existência de elemento 

probatório apto a evidenciar a veracidade do direito, formando um juízo 

seguro de probabilidade sobre o alegado, o que ocasiona o 

convencimento da verossimilhança do pedido. Assim, a existência de 

prova inequívoca tem como consequência a formação de um juízo positivo 

acerca das pretensões da parte reclamante e, com isso, autoriza o 

deferimento do pedido de tutela antecipada, pressupostos esses não 

preenchidos no presente caso. Além disso, a despeito da argumentação 

expendida pela parte promovente, não há como apreciar a liminar 

requestada sem incursionar no mérito da questão, o que é defeso, nesta 

oportunidade, uma vez que se trata de fase meramente introdutória do 

processo, devendo ser objeto de definitiva apreciação em sentença. Em 

conclusão, nesta fase inicial, examinadas as arguições e a situação 

posta, verifico que não subsistem todos os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada no tocante à pretensão da parte 

promovente. Com essas considerações, INDEFIRO a tutela de urgência 

pretendida. Por fim, antevendo a relação de consumo entre as partes, com 

fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

e, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte promovida esse encargo. Cite-se. Intimem-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013757-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE CAMARGO FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR 

COBRANÇA INDEVIDA com pedido de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”, 

ajuizada por JOSIANE CAMARGO FARIAS, em face de CLARO S.A. A 

parte promovente alega, em síntese, que utiliza os serviços da empresa 

promovida por meio da linha telefônica n.º (65) 99280.1500. Ressalta que, 

desde o mês de novembro/019, passou a receber cobranças de pacotes 

desconhecidos, denominados “APLICATIVOS DIGITAIS CLARO BANCA 

PREMIUM” e “APLICATIVOS DIGITAIS CLARO VÍDEO”, cada um na quantia 

de R$ 10,00 (dez reais) mensais. Aduz que, os referidos serviços não 

foram contratados, em razão disso, realizou diversas reclamações 

administrativas. Frustradas, porém, todas as tentativas de solução do 

impasse. Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e 

fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte reclamante, 

dentre outras alegações e providências, requer liminarmente: “(...) 2. Que 

seja deferido liminarmente que a ré exclua das faturas vicendas 

APLICATIVOS DIGITAS CLARO BANCA PREMIUM no valor de R$ 10,00 

(dez reais) e APLICATIVOS DIGITAIS CLARO VIDEO no valor de R$ 10,00 

(dez reais) e que se abstenha de inserir nome da autora nos bancos de 

dados do SPC/SERASA, até a resolução da lide, sob pena de multa diária 

R$ 2.000,00 (dois mil reais). (...)” É o que merece ser relatado. DECIDO. Da 
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análise dos elementos e das circunstâncias que envolvem o caso, concluo 

que o pedido de antecipação de tutela específica merece parcial 

acolhimento. Isso porque se extrai do art. 84, “caput” e § 3º, do Código de 

Defesa do Consumidor, que o juiz poderá conceder a tutela específica da 

obrigação, liminarmente, ou determinar providências que assegurem o 

resultado prático equivalente ao do adimplemento, desde que estejam 

preenchidos e presentes dois requisitos obrigatórios, quais sejam, 

relevância do fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do 

provimento final. Já o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que a 

tutela de urgência será concedida, quando houver probabilidade do direito 

e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em 

exame, tendo como base o que ordinariamente acontece (art. 375, do CPC, 

e 5º, da Lei 9.099/95) e, considerando que a prova necessária somente 

pode ser feita pela empresa, entendo que esse fator, aliado aos 

documentos apresentados pela parte promovente, são suficientes, por 

ora, para evidenciar a probabilidade do direito. Ademais, como cediço, 

nesta fase processual, não há outros elementos documentais disponíveis 

à parte promovente que poderiam contribuir com suas alegações, razão 

pela qual, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, é sensato, 

neste momento, presumir os fatos a seu favor. Além disso, as 

declarações da parte autora, na hipótese, à míngua de outras provas em 

contrário, merecem crédito, o que autoriza a antecipação da tutela 

específica, para que não ocorra dano de difícil reparação. Outrossim, o 

restritivo de crédito ocasiona risco de dano, pois, uma vez negativada a 

dívida em seu nome, a parte promovente fica impedida de realizar 

transações comerciais a prazo e de obter empréstimos e financiamentos 

no mercado financeiro. Por outro lado, as medidas pleiteadas, quais sejam, 

para excluir os serviços desconhecidos das faturas vincendas, bem como 

se abstenha de inserir o nome da parte autora dos órgãos de proteção ao 

crédito, não trarão nenhum prejuízo à promovida, visto que tais 

determinações não representam perigo de irreversibilidade, já que essas 

providências poderão ser efetivadas, normalmente, após a sentença ou 

mesmo antes, à vista de documentos oferecidos pela parte reclamada, 

situação em que não se aplica o óbice do § 3º, do artigo 300, do Código de 

Processo Civil. Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos 

constam, DEFIRO, em parte, a tutela de urgência antecipada, para 

determinar que a parte promovida, na forma postulada, “exclua das 

faturas vicendas APLICATIVOS DIGITAS CLARO BANCA PREMIUM no 

valor de R$ 10,00 (dez reais) e APLICATIVOS DIGITAIS CLARO VIDEO no 

valor de R$ 10,00 (dez reais) e que se abstenha de inserir nome da autora 

nos bancos de dados do SPC/SERASA, até a resolução da lide”. E, se 

porventura já tenha sido efetivada a inserção de seus dados, que proceda 

à retirada deles dos cadastros de inadimplentes, não podendo ultrapassar 

24 (vinte e quatro) horas. Arbitro, para a hipótese de descumprimento da 

medida, multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), razão do 

deferimento parcial. Por fim, antevendo a relação de consumo entre as 

partes, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, e, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, 

inverto o ônus da prova, atribuindo à parte promovida esse encargo. 

Cite-se. Intimem-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002705-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILA FERREIRA RIBEIRO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002705-70.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADILA FERREIRA RIBEIRO SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. DEFIRO o pedido de evento ID 30436007, diante 

da apresentação de atestado médico, comprovando a ausência 

justificada. Dessa forma, designe-se nova data para a realização da 

audiência de conciliação, conforme a pauta deste Juizado. Após, 

intimem-se as partes para comparecimento. Às providências. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014319-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE INACIO COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014319-09.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: LUCIENE INACIO COELHO REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que o recurso encontra-se 

tempestivo. Desse modo, recebo o Recurso Inominado, somente no efeito 

devolutivo, nos termos do artigo 43 da Lei 9.9099/1995. Defiro o pedido de 

justiça gratuita formulado pela parte Recorrente ora Reclamante. 

Intimem-se a parte recorrida ora Reclamada para apresentar as 

contrarrazões no prazo legal. Após remetam-se os autos á Eg. Turma 

Recursal com as homenagens deste juízo. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014163-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE NATALINA DA SILVA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014163-21.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: ALINE SIQUEIRA DA SILVA REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. 

Recebo o Recurso Inominado, somente no efeito devolutivo, nos termos do 

artigo 43 da Lei 9.9099/1995. Verifico que a parte Recorrente devidamente 

juntou o preparo recursal (ID. 29253420). Diante da tempestividade, 

intime-se o recorrido para apresentar as contrarrazões no prazo legal. 

Apresentada as contrarrazões ou certificado o decurso do prazo, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013377-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANINE JOSE CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA OAB - MT25681/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013377-40.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: VANINE JOSE CORREA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se 
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de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, 

ajuizada por VANINE JOSE CORREA DA SILVA, em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ambos 

qualificados nos autos. Sustenta que em 04 de março do corrente ano 

teve seu fornecimento de energia suspenso, dado a inadimplência da 

fatura de julho de 2019, sendo tal inadimplência motiva pela discrepância 

no valor cobrado, totalmente divergente do histórico de consumo do 

requerente. Por fim, requer, em tutela de urgência, que seja restabelecido 

com maior brevidade o fornecimento de energia elétrica para a requerente. 

É o relatório. Fundamento e decido. Acerca da tutela de urgência, o art. 

300, do NCPC assim dispõe: “A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Extrai-se do referido 

dispositivo que, havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo 

de dano, tem-se como preenchidos os requisitos necessários para a 

concessão da tutela de urgência, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. No caso sub examen e, conforme a norma legal citada, o 

deferimento da antecipação de tutela pressupõe a existência de elemento 

probatório apto a evidenciar a veracidade do direito, formando um juízo 

seguro de probabilidade sobre o alegado, o que ocasiona o 

convencimento da verossimilhança do pedido. Assim, a existência de 

prova inequívoca tem como consequência a formação de um juízo positivo 

acerca das pretensões da parte requerente e, com isso, autoriza o 

deferimento do pedido de tutela antecipada, pressupostos esses não 

preenchidos no presente caso, a despeito das ponderações da parte 

requerente. Isso porque, da análise dos documentos que instruíram a 

inicial, constato que não há elementos suficientes para demonstrar, 

estreme de dúvidas, quanto ao pleito de tutela de urgência requerida. 

Prudente, pois, aguardar a instrução processual, para melhor 

esclarecimento dos fatos. Pois bem, conquanto seja serviço essencial, o 

fornecimento de energia elétrica está condicionado ao pagamento pelo 

serviço prestado. De mais a mais, observando a fatura contestada (ID 

22784012), verifico que o débito está em aberto desde julho de 2019, 

época do ano que normalmente ocorre as férias, podendo dessa maneira, 

aumentar o consumo de energia elétrica, ademais, devido o decorrer dos 

meses no qual foi emitido a fatura ora discutida, permite-se concluir que, 

além de ausente a probabilidade do direito, ausente está o perigo de dano, 

pois, somente agora, depois de 8 meses, veio a juízo, contestar a 

cobrança, não ficando evidente que a cobrança se mostra ilegal. Frise-se 

que, os requisitos necessários para o acolhimento do pedido liminar, 

devem ser cumulados (probabilidade do direito E perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo), de modo que, a ausência de um deles, já 

torna inviável o deferimento. Posto isso, INDEFIRO a liminar vindicada em 

razão da ausência dos elementos indispensáveis à concessão da medida 

liminar. Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, devendo o 

demandado comprovar a regularidade das cobranças. Já designada 

sessão de conciliação, cite-se e intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013210-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA AZILDA PINHEIRO CAPISTRANO PINHO LOCK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013210-23.2020.8.11.0001. 

AUTOR: ANNA AZILDA PINHEIRO CAPISTRANO PINHO LOCK REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Cuida-se de pedido liminar formulado pela parte autora na qual pretendem 

que a Requerida retire imediatamente o número (65) 99999-7674 dos 

cadastros de atendimento, quaisquer que sejam, bem como vincule em seu 

sítio eletrônico e canais de atendimento, independente da plataforma, o 

número correto para contato, bem como informem que o número 

originalmente informado encontra-se equivocado. Afirma a parte autora 

que é proprietária da linha telefônica número (65) 99999- 7674 há anos, e 

que em Setembro/2019, a Requerida passou erroneamente para que os 

mesmos entrassem em contato via whatsapp, como se fosse um canal de 

atendimento da Reclamada. Confirma ainda a parte autora, que começou a 

receber centenas de mensagens de estranhos através do aplicativo sobre 

a Reclamada, sempre questionadas acerca do procedimento próprio de 

fornecimento de energia conforme documentos em anexo ID. 30362030. 

Decido. Com efeito, para a concessão da tutela de urgência se faz 

imprescindível à presença de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de dano. Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Compulsando os autos, não 

verifico a presença do requisito consistente no periculum in mora, verifico 

ainda, no próprio site da Reclamada constar número adverso da 

Reclamante. Vejamos, conforme documento anexo, onde resta 

evidenciado o numero do terminal telefônico vinculado ao Whatsapp da 

parte REquerida, como sendo (65) 99999-7974. Assim, não verifico nos 

autos nada que permita inferir a alegada urgência para a concessão da 

medida. Posto isso, INDEFIRO a liminar vindicada em razão da ausência 

dos elementos indispensáveis à concessão da medida liminar. Audiência 

de conciliação já designada. Cite-se. Intime-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012130-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS JIMMY FIGUEIREDO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO OAB - MT5776-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012130-24.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELVIS JIMMY FIGUEIREDO GARCIA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Cuida-se de RECLAMAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por ELVIS JIMMY FIGUEIREDO GARCIA 

em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. Aponta a parte que adquiriu 

juntamente com sua esposa no dia 26 de março de 2015 um imóvel 

residencial, localizado na Rua 03, nº 160, Quadra “D”, Cond. Residencial 

Rio Coxipó, Bairro Rios de Cuiabá, Cuiabá/MT, com registro no 6º Serviço 

Notorial e Registro de Imóvel da Terceira Circunscrição Imobiliária, 

matricula 110.737. Afirma que o imóvel estava em nome de Claudia Maria 

Gottfried dos Santos a qual havia vendido para Daniela Costa de Oliveira, 

e ao adquiri-lo, o reclamante efetuou contrato de compra e venda com a 

Senhora Daniela Costa de Oliveira, bem como pegou uma procuração com 

ambos poderes junto a Senhora Claudia Maria Gottfried dos Santos. 

Sustenta que, ao solicitar a documentação do imóvel junto ao cartório, 

verificou-se que havia averbação do Banco Requerido, informando a 

existência de ação judicial sobre o imóvel de matricula 110.737, tendo 

como executada Claudia Maria Gottifried Santos, cuja averbação foi 

realizada no dia 09 de dezembro de 2015. Assim, pretende a parte 

reclamante a concessão de liminar a fim de determinar ao promovido que 

providencie imediatamente a baixa da averbação no imóvel de matricula nº 

110.737. Com a inicial vieram os documentos. É o necessário Relato. 

Fundamento e Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico 

que a pretensão em sede liminar não merece prosperar. No caso sub 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070020/3/2020 Página 506 de 569



exame e, conforme irrompe das normas legais dantes citadas, o 

deferimento da antecipação de tutela pressupõe a existência de elemento 

probatório apto a evidenciar a veracidade do direito, formando um juízo 

seguro de probabilidade sobre o alegado, o que ocasiona o 

convencimento da verossimilhança do pedido. Assim, a existência de 

prova inequívoca tem como consequência a formação de um juízo positivo 

acerca das pretensões da parte reclamante e, com isso, autoriza o 

deferimento do pedido de tutela antecipada, pressupostos esses não 

preenchidos no presente caso, a despeito das ponderações da parte 

requerente. Isso porque, da análise dos documentos que instruíram a 

inicial, constato que não há elementos suficientes para demonstrar, 

estreme de dúvidas, quanto ao pleito de tutela de urgência requerida. 

Prudente, pois, aguardar a instrução processual, para melhor 

esclarecimento dos fatos. Por fim, em atenção ao § 3º do artigo 300 do 

NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de 

urgência são irreversíveis, não sendo possível restituir as partes ao 

status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido 

da parte. Pelo exposto, não preenchendo os requisitos necessários à 

concessão da medida perquirida, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA, vindicado pela parte Reclamante. Já designada sessão de 

conciliação. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021098-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL NUNES DE SIQUEIRA TAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021098-77.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: RAQUEL NUNES DE SIQUEIRA TAQUES REQUERIDO: 

BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Em análise aos autos, 

depreende-se que a parte reclamante deixou de comparecer à audiência 

de tentativa de conciliação, em que pese ter sido devidamente intimada, e 

não apresentou justificativa alguma para a ausência. Destaca-se que em 

âmbito de juizados especiais, é imprescindível a participação das partes 

em todas as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da 

Lei n°. 9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o processo além dos 

casos previstos em lei. I - quanto o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo. (...) Em razão do não comparecimento da 

parte autora à audiência, outro caminho não há senão extinguir o 

processo sem julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a 

presente reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da 

Lei n.º 9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento 

desta ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais 

deste feito, uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo 

abrangida, portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas 

liminares e outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013634-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEDAQUE DIAS DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO GOMES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013634-65.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: SEDAQUE DIAS DA SILVA FILHO REQUERIDO: PAULO 

GOMES DE SOUZA Vistos, etc. As partes informam que se compuseram 

amigavelmente, por meio do acordo realizado e encartado nos autos, 

conforme ID n.º 30458973. Com efeito, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos HOMOLOGO O ACORDO formulado entre reclamante e 

reclamado, mediante sentença, em conformidade com o prelecionado no 

artigo 57, da Lei n. 9.099/95, e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito com lastro legal no disposto no artigo 924, inciso III, c. c. o 

artigo 925, ambos do CPC/2015. Arquivem-se os autos. Intimem-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005242-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA JANAINA RIBEIRO DA SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA REGINA MELO FORT OAB - MT4378-O (ADVOGADO(A))

WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO OAB - MT27478/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005242-39.2020.8.11.0001. 

TESTEMUNHA: ALESSANDRA JANAINA RIBEIRO DA SILVA TESTEMUNHA: 

OI S.A Vistos etc. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 

9.099/95. Determinada a intimação da parte para no prazo de 15 (quinze) 

dias emendar a inicial, colacionando documento indispensável à 

propositura da ação, acabou deixando de promover a emenda 

determinada. Por tais argumentos é que INDEFIRO a petição inicial, o que 

faço com fulcro no art. 321, parágrafo único do CPC e de consequência 

JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito com fulcro na norma do 

art. 485, inciso I do CPC. Intime-se. Preclusas as vias de impugnação, 

arquive-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013064-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON AMARAL ROSA OAB - MT26045-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. DA SILVA MONTEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013064-79.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA EXECUTADO: E. M. DA 

SILVA MONTEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - ME Vistos, etc. A 

parte reclamante desistiu desta reclamação, conforme petição digitalizada 

no I.D (30420787). Nos termos do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil de 2015, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação Judicial. Diante do exposto, para que produza 

os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA desta 

reclamação e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil de 2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios, em 

razão do disposto nos artigos 54 e 55, ambos da lei n.º 9.099/95. Intimem. 

Cumpra. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013786-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIRACY FRANCISCA DE LIMA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013786-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MIRACY 

FRANCISCA DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KARINA 

CAVALCANTE ROCHA, MELQUISEDEC JOSE ROLDAO POLO PASSIVO: 

BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 3ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011178-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA DA SILVA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO DE ALMEIDA OAB - MT25704-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011178-45.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: BRUNA DA SILVA MONTEIRO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. I– Verifico que 

a parte Reclamante apresenta aos autos comprovantes de negativação do 

SERASA e do SPC, contudo, a emenda determinada por este Juízo 

refere-se ao comprovante de balcão SCPC (órgão diferente de 

negativação de crédito). II- Dessa forma, emende a parte Reclamante a 

inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentando comprovante de balcão 

do SCPC, atualizado, sob pena de indeferimento da antecipação postulada. 

III- Vencido o prazo, com ou sem manifestação voltem conclusos na pasta 

de urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013788-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR QUADROS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013788-83.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WALDIR 

QUADROS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO 

HENRIQUE REGINATO POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 06/05/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013798-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAILA UEMURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REU)

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REU)

 

PROCESSO n. 1013798-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LAILA UEMURA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VINICIUS YULE PARDI POLO PASSIVO: 

LATAM AIRLINES GROUP S/A e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 15:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013808-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL FAGUNDES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013808-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GABRIEL 

FAGUNDES DE FREITAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 06/05/2020 

Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013820-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO WENDER DE LIMA BRANDAO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALECIANE CRISTINA SANCHES OAB - MT14513/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN MT (TESTEMUNHA)

MARCO CEZAR DE LIMA (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1013820-88.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RENATO 

WENDER DE LIMA BRANDAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALECIANE CRISTINA SANCHES POLO PASSIVO: DETRAN MT e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

06/05/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013822-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MOREIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013822-58.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FERNANDO 

MOREIRA DUARTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS PINHEIRO 

CIRIACO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 06/05/2020 

Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013837-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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JOAO CARLOS DISARSZ ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DISARSZ ALVES OAB - MT26179-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

 

PROCESSO n. 1013837-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO CARLOS 

DISARSZ ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO CARLOS 

DISARSZ ALVES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 06/05/2020 

Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013848-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013848-56.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BIANCA 

OLIVEIRA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

06/05/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013853-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEUCIRENE FORTALEZA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

EDPOOL BRUNO FORTALEZA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA GREFE MELO SANT'ANA OAB - MT12158-O 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS OAB - MT7287-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013853-78.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NEUCIRENE 

FORTALEZA DE QUEIROZ e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

SONIA MARIA GREFE MELO SANT'ANA, JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS 

POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 06/05/2020 

Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013861-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BEANE ELEN MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013861-55.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BEANE ELEN 

MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZINETE COSTA DE 

ALMEIDA POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

06/05/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013866-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALCYMAR JUNIOR DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013866-77.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALCYMAR 

JUNIOR DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DENILSON 

NASSARDEN PAIVA JUNIOR POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

06/05/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013874-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013874-54.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIZANGELA 

OLIVEIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES POLO PASSIVO: ENERGISA S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 06/05/2020 

Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010145-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEANDRO SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT19625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY SILVA RAMOS (REQUERIDO)

 

v Juntada de AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NEGATIVO Intimo a parte 

Promovente do AR negativo, bem como para no prazo de 05 (cinco) dias, 

fornecer novo endereço completo da promovida contendo: CEP, RUA, Nº, 

QUADRA E BAIRRO, para citação ou querendo requerer o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013877-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA EMILLI ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070020/3/2020 Página 509 de 569



PROCESSO n. 1013877-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GABRIELA EMILLI 

ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA COSTA 

MARQUES POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

06/05/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000548-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENTAL DIAGNOSIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ANTONIO GOMES DE SA (EXECUTADO)

 

v Juntada de AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NEGATIVO Intimo a parte 

Promovente do AR negativo, bem como para no prazo de 05 (cinco) dias, 

fornecer novo endereço completo da promovida contendo: CEP, RUA, Nº, 

QUADRA E BAIRRO, para citação ou querendo requerer o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012572-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA PELEGRINI MAGALHAES (EXECUTADO)

 

v Juntada de AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NEGATIVO Intimo a parte 

Promovente do AR negativo, bem como para no prazo de 05 (cinco) dias, 

fornecer novo endereço completo da promovida contendo: CEP, RUA, Nº, 

QUADRA E BAIRRO, para citação ou querendo requerer o que entender 

de direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013837-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DISARSZ ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DISARSZ ALVES OAB - MT26179-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013837-27.2020.8.11.0001. 

AUTOR: JOAO CARLOS DISARSZ ALVES REU: BANCO BRADESCO SA 

Visto. I- Emende a parte Reclamante a inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentando comprovante de balcão do SCPC (órgão diferente de 

negativação de crédito), atualizado, sob pena de indeferimento da 

antecipação postulada. II- Vencido o prazo, com ou sem manifestação 

voltem conclusos na pasta de urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000327-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CHRIS FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SANTOS DE MORAES SILVA OAB - MT27661/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS RAFAEL DE MOURA LIMA 04641936137 (REQUERIDO)

 

v Juntada de AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NEGATIVO Intimo a parte 

Promovente do AR negativo, bem como para no prazo de 05 (cinco) dias, 

fornecer novo endereço completo da promovida contendo: CEP, RUA, Nº, 

QUADRA E BAIRRO, para citação ou querendo requerer o que entender 

de direito.

Aviso de Recebimento Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005682-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE ALVES DA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DA SILVA GOMES OAB - MT24022-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

v Juntada de AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NEGATIVO Intimo a parte 

Promovente do AR negativo, bem como para no prazo de 05 (cinco) dias, 

fornecer novo endereço completo da promovida contendo: CEP, RUA, Nº, 

QUADRA E BAIRRO, para citação ou querendo requerer o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006186-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DA SILVA (REQUERIDO)

 

v Juntada de AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NEGATIVO Intimo a parte 

Promovente do AR negativo, bem como para no prazo de 05 (cinco) dias, 

fornecer novo endereço completo da promovida contendo: CEP, RUA, Nº, 

QUADRA E BAIRRO, para citação ou querendo requerer o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006186-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora para se manifestar sobre o AR negativo, no prazo de 

5 dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007952-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDERSON GONCALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

v Juntada de AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NEGATIVO Intimo a parte 

Promovente para manifestar acerca do AR negativo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013485-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAKELINE APARECIDA BOSSI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA OAB - MT9139-O 

(ADVOGADO(A))

GIAN CARLO LEAO PREZA OAB - MT8431-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013485-69.2020.8.11.0001. 

AUTOR: JAKELINE APARECIDA BOSSI REU: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A Visto. I– Verifico que a parte Reclamante apresenta aos 

autos comprovante de negativação do SERASA e do SPC, contudo, a 

emenda determinada por este Juízo, refere-se ao comprovante de balcão 

SCPC (órgão diferente de negativação de crédito). II- Dessa forma, 

emende a parte Reclamante a inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentando comprovante de balcão do SCPC, atualizado, sob pena de 

indeferimento da antecipação postulada. III- Vencido o prazo, com ou sem 

manifestação voltem conclusos na pasta de urgência. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito em Substituição Legal

Aviso de Recebimento Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007825-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALTEIR VIEIRA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA MARCIA CANDIDA VARANDA OAB - MT22733/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS DARCI RORIG (REQUERIDO)

 

v Juntada de AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NEGATIVO Intimo a parte 

Promovente do AR negativo, bem como para no prazo de 05 (cinco) dias, 

fornecer novo endereço completo da promovida contendo: CEP, RUA, Nº, 

QUADRA E BAIRRO, para citação ou querendo requerer o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004980-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEYSE BENEDITA ESPIRITO SANTO SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA OAB - MT25020-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

 

v Juntada de AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NEGATIVO Intimo a parte 

Promovente do AR negativo, bem como para no prazo de 05 (cinco) dias, 

fornecer novo endereço completo da promovida contendo: CEP, RUA, Nº, 

QUADRA E BAIRRO, para citação ou querendo requerer o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003296-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZETH BENEDITA DE LIMA (REQUERIDO)

 

v Juntada de AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NEGATIVO Intimo a parte 

Promovente do AR negativo, bem como para no prazo de 05 (cinco) dias, 

fornecer novo endereço completo da promovida contendo: CEP, RUA, Nº, 

QUADRA E BAIRRO, para citação ou querendo requerer o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE OLIVEIRA VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (REQUERIDO)

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ceres Bilate Baracat OAB - MT12869-O (ADVOGADO(A))

 

v Juntada de AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NEGATIVO Intimo a parte 

Promovente do AR negativo, bem como para no prazo de 05 (cinco) dias, 

fornecer novo endereço completo da promovida contendo: CEP, RUA, Nº, 

QUADRA E BAIRRO, para citação ou querendo requerer o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004096-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY FARINA - SISTEMA VIP DE ENSINO MEDIO E PRE VESTIBULAR - 

EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINHO LARA MACEDO JUNIOR (EXECUTADO)

 

v Juntada de AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NEGATIVO Intimo a parte 

Promovente do AR negativo, bem como para no prazo de 05 (cinco) dias, 

fornecer novo endereço completo da promovida contendo: CEP, RUA, Nº, 

QUADRA E BAIRRO, para citação ou querendo requerer o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007942-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARLEY ALEXANDRE GUIMARAES DA SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (TESTEMUNHA)

 

v Juntada de AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NEGATIVO Intimo a parte 

Promovente do AR negativo, bem como para no prazo de 05 (cinco) dias, 

fornecer novo endereço completo da promovida contendo: CEP, RUA, Nº, 

QUADRA E BAIRRO, para citação ou querendo requerer o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013895-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA REGINA SANTANA DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REU)

 

PROCESSO n. 1013895-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VANIA REGINA 

SANTANA DE AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELIESER DA 

SILVA LEITE POLO PASSIVO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

06/05/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008323-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEONIZIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

v Juntada de AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NEGATIVO Intimo a parte 

Promovente do AR negativo, bem como para no prazo de 05 (cinco) dias, 

fornecer novo endereço completo da promovida contendo: CEP, RUA, Nº, 

QUADRA E BAIRRO, para citação ou querendo requerer o que entender 

de direito.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013904-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS THIAGO NASCIMENTO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013904-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS THIAGO 

NASCIMENTO LEITE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES POLO PASSIVO: ENERGISA S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 06/05/2020 

Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012703-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

UNIAO ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR MACHADO DO PRADO (EXECUTADO)

 

v Juntada de AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NEGATIVO Intimo a parte 

Promovente para manifestar acerca do AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009312-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

R. S. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS OAB - MT25947-O 

(ADVOGADO(A))

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

ERICA MARTINS DA CRUZ OAB - MT25999/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. F. -. M. (REU)

 

v Juntada de AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NEGATIVO Intimo a parte 

Promovente do AR negativo, bem como para no prazo de 05 (cinco) dias, 

fornecer novo endereço completo da promovida contendo: CEP, RUA, Nº, 

QUADRA E BAIRRO, para citação ou querendo requerer o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013909-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDER HENRIQUE NUNES DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1013909-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDER HENRIQUE 

NUNES DE AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TALISSA NUNES 

DE SOUZA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 17:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012701-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BERNADETE DA SILVA MARRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS OAB - MT23174/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012701-92.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA BERNADETE DA SILVA MARRA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. O 

pedido antecipatório pretende a determinação do juízo para: ”- abstenha 

de fazer novas cobranças e não suspenda o serviço de energia 

elétrica...”. Determino que emende a parte Reclamante a inicial, no prazo 

de 05 (cinco) dias, para que: a) esclareça quanto aos fatos informando: 

a.1) o que vem ocorrendo, se é alto consumo ou má prestação de 

serviços no registro de leitura e vencimento; a.2) indique devidamente as 

provas que pretende produzir; e, a.3) os pedidos, de forma discriminada 

do que vem a requerer, principalmente, em sede de tutela de urgência. 

Vencido o prazo, com ou sem manifestação voltem conclusos na pasta de 

urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013922-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO GONCALVES GUTIERREZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT14250-A (ADVOGADO(A))

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323-O (ADVOGADO(A))

DANIELLA GONCALVES FERREIRA OAB - MT21397-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1013922-13.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDUARDO 

GONCALVES GUTIERREZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LIONAY 

LOPES FIGUEIREDO, DANIELLA GONCALVES FERREIRA, PAULO VINICIO 

PORTO DE AQUINO POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 06/05/2020 

Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008095-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODEIL CONCEICAO DOS SANTOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SLC COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

v Juntada de AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NEGATIVO Intimo a parte 

Promovente do AR negativo, bem como para no prazo de 05 (cinco) dias, 

fornecer novo endereço completo da promovida contendo: CEP, RUA, Nº, 

QUADRA E BAIRRO, para citação ou querendo requerer o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013924-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA LETICIA DE PINHO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1013924-80.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SILVANA 

LETICIA DE PINHO FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN 

DA COSTA MARQUES POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 06/05/2020 

Hora: 17:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008875-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOCORRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA OAB - MT15728-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

 

v Juntada de AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NEGATIVO Intimo a parte 

Promovente do AR negativo, bem como para no prazo de 05 (cinco) dias, 

fornecer novo endereço completo da promovida contendo: CEP, RUA, Nº, 

QUADRA E BAIRRO, para citação ou querendo requerer o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013941-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013941-19.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA REGINA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA COSTA 

MARQUES POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 17:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009125-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDILSON MACEDO DE ASSIS (REQUERIDO)

 

Certifico que a audiência de conciliação será redesiganda em 

conformidade com a Portaria-Conjunta n.247, de 16 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011527-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CONCEICAO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REINALDO DE OLIVEIRA PORTO OAB - MT17626-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FRANCISCO MACHADO SILVA (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora para se manifestar sobre o mandado negativo, no 

prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013957-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIENE GUIA DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1013957-70.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSIENE GUIA 

DA SILVA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WARLEN LEMES 

DA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006923-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZILENE DE JESUS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

v Juntada de AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NEGATIVO Intimo a parte 

Promovente do AR negativo, bem como para no prazo de 05 (cinco) dias, 

fornecer novo endereço completo da promovida contendo: CEP, RUA, Nº, 

QUADRA E BAIRRO, para citação ou querendo requerer o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003830-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OILSON FIRMIANO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE OAB - MT14877-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUADI COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP (REU)

 

v Juntada de AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NEGATIVO Intimo a parte 

Promovente do AR negativo, bem como para no prazo de 05 (cinco) dias, 

fornecer novo endereço completo da promovida contendo: CEP, RUA, Nº, 

QUADRA E BAIRRO, para citação ou querendo requerer o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004708-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO STOTERAU BRUM JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT18806-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REU)

 

v Juntada de AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NEGATIVO Intimo a parte 

Promovente do AR negativo, bem como para no prazo de 05 (cinco) dias, 

fornecer novo endereço completo da promovida contendo: CEP, RUA, Nº, 

QUADRA E BAIRRO, para citação ou querendo requerer o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013964-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DIANI LIMA SILVA OAB - MT23041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013964-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RENAN ALVES 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUELEN DIANI LIMA 

SILVA POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007785-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE IRINEU SALCO BURLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT14039-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007785-15.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE IRINEU SALCO BURLI REQUERIDO: CLARO S.A. Visto. 

A possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos Juizados Especiais, 

deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 

c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. A permitir a 

antecipação da tutela, indispensável a demonstração inequívoca do 

fundamento relevante da demanda, do justificado receio de ineficácia do 

provimento final e, por fim, da reversibilidade da medida que, no caso, não 

se encontram presentes, posto que não é possível em análise sumária 

identificar somente pelas faturas juntadas a composição do débito 

pactuado, sendo prudente aguardar o contraditório. Isto posto, INDEFIRO a 

tutela postulada em caráter inicial. Antevendo a relação consumerista e 

respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do 

ônus da prova. Inexistindo pedido diverso, a citação/intimação para 

responder à reclamação deve ser por Carta A.R., salvo a via eletrônica, 

com as cópias necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005531-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIELLEN VALERIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LAZARO DE SOUZA NETO OAB - MT22683/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005531-69.2020.8.11.0001. 

AUTOR: EDIELLEN VALERIA DA SILVA REU: CENTRAIS ELETRICAS DE 

RONDONIA S/A Visto. A possibilidade de antecipação de tutela cautelar 

nos Juizados Especiais deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e 

art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 

163 do FONAJE. O fundamento relevante da demanda resta, em tese, 

consubstanciado na alegação de negativa de relação jurídica e prova da 

negativação. O justificado receio de ineficácia do provimento final 

evidencia-se pelo risco de limitar o acesso da parte Reclamante ao crédito, 

por eventual indevida restrição nos órgãos de proteção de crédito. Isto 

posto, com fundamento no art. art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO a antecipação 

de tutela, determinando à Reclamada até ulterior deliberação deste juízo: a) 

suspenda o contrato em nome da parte Reclamante, noticiado nos autos; 

b) suspenda a cobrança de débitos decorrentes deste contrato; e, c) 

exclua o nome da parte Reclamante do cadastro negativador pela dívida 

noticiada nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias. Fixo multa simples em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), pelo descumprimento da presente determinação, 

sem prejuízo da resposta criminal por crime de desobediência. Antevendo 

a relação consumerista e respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, 

desde já, a inversão do ônus da prova, naquilo que não for 

responsabilidade processual da parte Reclamante, porquanto presentes 

os requisitos legais. Cite-se para responder à reclamação (se possível na 

via eletrônica), bem como, intime-se do deferimento da antecipação por 

Carta A.R., com as cópias necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012292-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR DUARTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012292-19.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: IVANIR DUARTE DA SILVA REQUERIDO: OI S.A, OI 

BRASILTELECOM Visto. A possibilidade de antecipação de tutela cautelar 

nos Juizados Especiais, deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e 

art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 

163 do FONAJE. A permitir a antecipação da tutela, indispensável a 

demonstração inequívoca do fundamento relevante da demanda, do 

justificado receio de ineficácia do provimento final e, por fim, da 

reversibilidade da medida. Reclamação que pretende em antecipação de 

tutela a suspensão da cobrança de dívida, sob a alegação de inexistência 

de relação jurídica. Porém, tanto no extrato datado de 05/03/2020 do SPC 

juntado pela parte e do atual do SERASA (abaixo), consta a existência de 

outros registros, não se podendo afirmar, de início, a necessidade da 

medida. ------------------------------------------- C O N S U L T A D E B A L C 

A O SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO Consulta efetuada na: CDL 

CUIABA/MT ------------------------------------------- NOME: IVANIR DUARTE 

DA SILVA DATA NASCIMENTO: 01/08/1958 CPF: 302.697.926-00 -----------

-------------------------------- NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT* Obs: 

*Não constam registros de SPC na Entidade consultante. ---------------------

---------------------- CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS -----------

-------------------------------- REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES -----

-------------------------------------- * CREDOR: CELPA ENT.ORIGEM: CDL - 

SAO LUIS / MA DATA VENCIMENTO: 11/06/2019 TIPO: COMPRADOR 

CONTRATO/FATURA: 0201905002632255 VALOR: 56,15 DATA 

INCLUSAO: 23/09/2019 ------------------------------------------- REGISTRO(S) 

DE SERASA ------------------------------------------- * CREDOR: OI MOVEL 

S/A ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 15/04/2019 

TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 0005097813431768 VALOR: 1.056,00 

DATA INCLUSAO: 13/12/2019 * CREDOR: OI S.A. ENT.ORIGEM: SERASA 

EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 11/04/2019 TIPO: COMPRADOR 

CONTRATO: 0000005053586400 VALOR: 251,10 DATA INCLUSAO: 

02/12/2019 ------------------------------------------- ENDEREÇO SERASA ------

------------------------------------- *ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN 

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187 BAIRRO: PLANALTO PAULISTA 

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900 --------------------------------------

----- ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM ---------------------------------

---------- * ENT.ORIGEM: CDL - SAO LUIS / MA ENDEREÇO: RUA DA 

ESTRELA, 508 BAIRRO: CENTRO CIDADE: SAO LUIS / MA --------------------

----------------------- RESULTADO ------------------------------------------- 

>Consta(m) um total de 3 registro(s), sendo detalhado(s) o(s) acima 

apresentado(s). ------------------------------------------- Verificar o(s) 
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valor(es) atual(is) do(s) debito(s) junto ao(s) credor(es). ---------------------

---------------------- * Esta consulta apresenta informações de registros 

efetuados nas bases privadas do SPC Brasil e da Serasa. Demais 

informações, originadas de outros bancos privados ou públicos, devem 

ser acessadas junto aos órgãos de origem. -------------------------------------

------ NUM.PROTOCOLO: 002.246.525.137-9 19/03/2020 14:49:03-horario 

de Brasilia-FIM ------------------------------------------- Assim, havendo 

anotações outras e não discutidas em juízo, INDEFIRO o pedido 

antecipatório. Trata-se de relação de consumo e estão presentes os 

requisitos legais para a inversão do ônus da prova, a qual defiro, exceto 

no que tange àquelas de conteúdo negativo, por tal caraterística 

insuscetíveis de transferência ao polo oposto. Inexistindo pedido diverso, 

a citação/intimação para responder à reclamação deve ser por Carta AR, 

salvo se possível a via eletrônica, com as cópias necessárias. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013798-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAILA UEMURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REU)

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013798-30.2020.8.11.0001. 

AUTOR: LAILA UEMURA REU: LATAM AIRLINES GROUP S/A, SUBMARINO 

VIAGENS LTDA. Visto. A possibilidade de antecipação de tutela 

antecipada nos Juizados Especiais, deve obedecer aos limites traçados 

no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC 

c.c.Enunciado nº 163 do FONAJE. O fundamento relevante da demanda 

resta, aparentemente, consubstanciado na alegação de aquisição de 

passagem aérea com destino a Alemanha, no período do dia 07 a 22 de 

abril de 2020 (zona de risco), a necessidade de cancelamento do contrato 

de transporte em virtude da impossibilidade de viajar dadas as 

circunstâncias da Pandemia do vírus COVID-19 e a posterior continuidade 

da cobrança do contrato. O justificado receio de ineficácia do provimento 

final evidencia-se pelo risco de manter os descontos referentes ao 

contrato que, em tese, não tem mais interesse a parte Reclamante, bem 

como, a preocupação do risco de sua saúde ao prosseguir com a viagem. 

Isto posto, com fundamento no art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO a antecipação 

de tutela, determinando à Reclamada até ulterior deliberação deste juízo: a) 

suspenda os termos do contrato noticiado na inicial; b) suspenda as 

cobranças do referido contrato; c) não promova a negativação do nome 

da parte Reclamante referente ao contrato em discussão e, se já ocorrido, 

exclua, no prazo de 05 (cinco) dias. Fixo multa simples em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), pelo descumprimento da presente determinação, sem 

prejuízo da resposta criminal por crime de desobediência. Ainda, 

antevendo a relação consumerista entre as partes, DEFIRO o pedido de 

inversão do ônus da prova, naquilo que não for responsabilidade 

processual da parte Reclamante, porquanto presentes os requisitos 

legais. Cite-se para responder à reclamação (se possível na via 

eletrônica), bem como, intime-se do deferimento da antecipação por Carta 

A.R., com as cópias necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013820-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO WENDER DE LIMA BRANDAO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALECIANE CRISTINA SANCHES OAB - MT14513/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN MT (TESTEMUNHA)

MARCO CEZAR DE LIMA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013820-88.2020.8.11.0001. 

TESTEMUNHA: RENATO WENDER DE LIMA BRANDAO TESTEMUNHA: 

DETRAN MT, MARCO CEZAR DE LIMA Visto. Reclamação endereçada ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT. Posto isso, nos termos 

do art. 51, III, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 64, §1º, do CPC, reconheço a 

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL do juízo e, determino a imediata remessa do 

feito ao juízo já indicado. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013795-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SALES DE AMORIM MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013795-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA SALES 

DE AMORIM MACHADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANE 

BORDIGNON DA SILVA POLO PASSIVO: MRV PRIME PARQUE CHAPADA 

DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 04/05/2020 Hora: 16:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013797-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANETH MATILDES SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013797-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JANETH 

MATILDES SAMPAIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CESAR 

HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL 

SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

04/05/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013804-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO JOSE RODRIGUES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013804-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JAIRO JOSE 

RODRIGUES LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 04/05/2020 Hora: 17:00 , no 
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endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013813-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO BISPO CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1013813-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIO BISPO 

CONCEICAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 04/05/2020 Hora: 17:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013815-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SAMPAIO MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TULIO SOUSA DE SENE OAB - MT26545/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013815-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GUSTAVO 

SAMPAIO MONTEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TULIO SOUSA 

DE SENE POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 04/05/2020 Hora: 17:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013821-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE LEONEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013821-73.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANTONIO JOSE 

LEONEL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LINDOLFO MACEDO DE 

CASTRO, JULIANA MACEDO FOLES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 04/05/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 19 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005202-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO SPAZIO CRISTALLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDES DA SILVA CORREA (EXECUTADO)

FATIMA BERNADETH DE OLIVEIRA CORREA (EXECUTADO)

 

Vistos, I- Compulsando os autos, verifico equívocos da secretaria deste 

juízo. Primeiro porque não expediu intimação aos executados da decisão 

de id. 29148193, que deferiu o pedido de parcelamento do débito e 

determinou a intimação dos executados para que comprovassem os 

depósitos das demais parcelas. Segundo porque certificou “que a parte 

executada, devidamente citada, deixou transcorrer o prazo em branco”, 

intimando o credor para juntar demonstrativo atualizado do débito para 

penhora via Bacenjud (id. 29959289), quando já havia sido prolatada 

decisão deferindo o pedido de parcelamento do débito (id. 29148193), 

decisão da qual – frisa-se – a secretaria não expediu intimação os 

executados. Atente-se a secretaria para as determinações já lançadas no 

presente feito. II- Em consulta ao sistema SISCONDJ, verifico que os 

executados efetuaram os seguintes depósitos: R$1.368,00 em 

11/02/2020, referente à entrada de 30% do valor total do débito; R$531,65 

em 16/03/2020, referente à primeira parcela; Posto isso, considerando que 

os executados vêm realizando o pagamento conforme o consignado em 

decisão de id. 29148193, aguarde-se o depósito das demais parcelas. 

Intimem-se os executados da decisão de id. 29148193. Intimem-se ambas 

as partes desta decisão. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013834-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA MACHADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS COLCHOES LTDA. - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013834-72.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ERICA 

MACHADO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS 

ANTONIO GASPAR DA SILVA POLO PASSIVO: MULTIMARCAS 

COLCHOES LTDA. - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 4ª JEC Data: 04/05/2020 Hora: 17:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013840-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDPOOL BRUNO FORTALEZA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

NEUCIRENE FORTALEZA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA GREFE MELO SANT'ANA OAB - MT12158-O 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS OAB - MT7287-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013840-79.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NEUCIRENE 

FORTALEZA DE QUEIROZ e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

SONIA MARIA GREFE MELO SANT'ANA, JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS 

POLO PASSIVO: PAGSEGURO INTERNET LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 05/05/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013852-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS YUHITI HIROSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 
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(ADVOGADO(A))

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013852-93.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS YUHITI 

HIROSE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA LUIZA FREITAS DE 

ALMEIDA, TALITHA LAILA RIBEIRO POLO PASSIVO: FERNANDO 

MARQUES DE OLIVEIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 4ª JEC Data: 05/05/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012396-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE JORGINA DE MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Defiro o pedido que consta no ID. 30470407. Concedo o prazo 

solicitado. Decorrido o prazo, sem manifestação, conclusos. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012761-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO KRINDGES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYLLA PEREIRA OKADA OAB - MT16798/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Nos termos do art. 145, §1º do CPC, dou-me por suspeito para 

julgar a presente demanda. Remeta-se o feito ao meu substituto. Intime-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012641-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMYLA ALVES VIDAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAISSA MAFFESSONI OAB - MT0018436A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Designe-se audiência de conciliação, conforme a pauta do juízo. 

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013868-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NOE MATOS VIEIRA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1013868-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NOE MATOS 

VIEIRA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVERALDO DOS SANTOS 

DUARTE POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 05/05/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008506-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALENIR EDUARDA SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Manifeste-se a parte exequente quanto ao valor depositado pela parte 

executada, bem como sobre a satisfação do crédito; não havendo 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, presumir-se-á que houve 

concordância e sobrevirá a extinção com fulcro no art. 924, inciso II do 

CPC.18.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003331-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEJAIR BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Manifeste-se a parte exequente quanto ao valor depositado pela parte 

executada, bem como sobre a satisfação do crédito; não havendo 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, presumir-se-á que houve 

concordância e sobrevirá a extinção com fulcro no art. 924, inciso II do 

CPC.18.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013876-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR ALVARENGA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013876-24.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BRUNO CESAR 

ALVARENGA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES POLO PASSIVO: ENERGISA S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 05/05/2020 

Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013892-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DUARTE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1013892-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FRANCISCA 

DUARTE DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLEBER IRINEU 
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RODRIGUES DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 05/05/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013642-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGENOR ELIAS TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL FELICIO GARCIA NETO OAB - MT11443-O (ADVOGADO(A))

MARCELO FELICIO GARCIA OAB - MT7297-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REU)

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1013642-42.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: AGENOR ELIAS 

TEIXEIRA RECLAMADO(A): REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA e outros DECISÃO Intime-se a parte reclamante para emendar a 

inicial juntando aos autos comprovante de residência atualizado e em seu 

próprio nome ou justificar, comprovadamente, a relação existente com a 

pessoa indicada no documento juntado. Anoto para tanto o prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 19 de março de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013894-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO RODRIGO HERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO GONCALVES AGUIAR OAB - MT23875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013894-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIEGO RODRIGO 

HERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDNALDO GONCALVES 

AGUIAR POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 05/05/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013797-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANETH MATILDES SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO Nº 1013797-45.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: JANETH 

MATILDES SAMPAIO RECLAMADO(A): BANCO DO BRASIL SA DECISÃO 

Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial juntando aos autos o 

instrumento do mandato. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de 

março de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013815-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SAMPAIO MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TULIO SOUSA DE SENE OAB - MT26545/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1013815-66.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: GUSTAVO 

SAMPAIO MONTEIRO RECLAMADO(A): CLARO S.A. DECISÃO Intime-se a 

parte reclamante para emendar a inicial juntando aos autos comprovante 

de residência atualizado e em seu próprio nome ou justificar, 

comprovadamente, a relação existente com a pessoa indicada no 

documento juntado. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de março de 

2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012557-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO ROSARIO PASSOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1012557-21.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA EXECUTADO(A): MARIA DO ROSARIO 

PASSOS Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 

(três) dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado 

o pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá 

de imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 16 de março de 2020. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013914-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IDEALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GUIA MAINARDI OAB - MT0018502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEOVAN RODRIGUES CARVALHO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013914-36.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IDEALE 

NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

AMANDA GUIA MAINARDI POLO PASSIVO: CLEOVAN RODRIGUES 

CARVALHO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 05/05/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 19 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013919-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOZYLENE PINHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013919-58.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOZYLENE 

PINHO DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ 
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ALENCAR VILAROUCA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

05/05/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012610-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO KNIPPELBERG DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1012610-02.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA EXECUTADO(A): ADRIANO 

KNIPPELBERG DE MORAES Vistos, Cite-se a parte executada, para que no 

prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). 

Não efetuado o pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de 

Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua avaliação, 

intimando-se a parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a 

penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da parte 

executada (art. 842 do CPC). Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da 

Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, 

advertindo a parte devedora que será em audiência o momento oportuno 

para opor embargos à execução. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 16 de 

março de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012738-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE KELLI DE SOUZA NARDES (EXECUTADO)

WENDER WYTER NARDES DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1012738-22.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA EXECUTADO(A): CAROLINE KELLI DE 

SOUZA NARDES e outros Vistos, Cite-se a parte executada, para que no 

prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). 

Não efetuado o pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de 

Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua avaliação, 

intimando-se a parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a 

penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da parte 

executada (art. 842 do CPC). Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da 

Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, 

advertindo a parte devedora que será em audiência o momento oportuno 

para opor embargos à execução. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 16 de 

março de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012748-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OKUTI & NAGATA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA LUCIA ALMEIDA BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1012748-66.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: OKUTI & NAGATA 

LTDA - ME EXECUTADO(A): DEBORA LUCIA ALMEIDA BORGES Vistos, 

Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, efetue o 

pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o pagamento no 

prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à 

penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, 

§ 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) 

cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos termos do que dispõe 

o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se 

audiência de conciliação, advertindo a parte devedora que será em 

audiência o momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se 

e cumpra-se. Cuiabá, 16 de março de 2020. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012824-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME SILVA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1012824-90.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA EXECUTADO(A): JAIME SILVA DE 

SOUZA Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) 

dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 16 de março de 2020. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012842-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAYANNE MAGDA DA COSTA ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1012842-14.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES EXECUTADO(A): NAYANNE 

MAGDA DA COSTA ALVES Vistos, Cite-se a parte executada, para que 

no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do 

CPC). Não efetuado o pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de 

Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua avaliação, 

intimando-se a parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a 

penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da parte 

executada (art. 842 do CPC). Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da 

Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, 

advertindo a parte devedora que será em audiência o momento oportuno 

para opor embargos à execução. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 16 de 

março de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012856-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANE BARBOSA COLOMBO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
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PROCESSO: 1012856-95.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES EXECUTADO(A): DAYANE 

BARBOSA COLOMBO Vistos, Cite-se a parte executada, para que no 

prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). 

Não efetuado o pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de 

Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua avaliação, 

intimando-se a parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a 

penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da parte 

executada (art. 842 do CPC). Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da 

Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, 

advertindo a parte devedora que será em audiência o momento oportuno 

para opor embargos à execução. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 16 de 

março de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012862-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIANE DA ROCHA PORTO (EXECUTADO)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1012862-05.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES EXECUTADO(A): MRV PRIME 

PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA e outros 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 16 de março de 2020. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012871-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO SOL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1012871-64.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: RESIDENCIAL 

PARQUE CHAPADA DO SOL EXECUTADO(A): MRV PRIME XVII 

INCORPORACOES SPE LTDA Vistos, Cite-se a parte executada, para que 

no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do 

CPC). Não efetuado o pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de 

Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua avaliação, 

intimando-se a parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a 

penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da parte 

executada (art. 842 do CPC). Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da 

Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, 

advertindo a parte devedora que será em audiência o momento oportuno 

para opor embargos à execução. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 16 de 

março de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012896-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLGA HELENA RODRIGUES ERNST MENDONCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1012896-77.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA EXECUTADO(A): OLGA HELENA 

RODRIGUES ERNST MENDONCA Vistos, Cite-se a parte executada, para 

que no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do 

CPC). Não efetuado o pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de 

Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua avaliação, 

intimando-se a parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a 

penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da parte 

executada (art. 842 do CPC). Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da 

Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, 

advertindo a parte devedora que será em audiência o momento oportuno 

para opor embargos à execução. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 16 de 

março de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012928-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO RODRIGO SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1012928-82.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES EXECUTADO(A): FRANCISCO 

RODRIGO SOUZA Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo 

de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não 

efetuado o pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça 

procederá de imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a 

parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens 

imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do 

CPC). Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, 

efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a 

parte devedora que será em audiência o momento oportuno para opor 

embargos à execução. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 16 de março de 

2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012936-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO PEREIRA DE MORAES (EXECUTADO)

CARLA DA SILVA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1012936-59.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES EXECUTADO(A): CARLA DA 

SILVA PEREIRA e outros Vistos, Cite-se a parte executada, para que no 

prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). 

Não efetuado o pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de 

Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua avaliação, 

intimando-se a parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a 

penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da parte 

executada (art. 842 do CPC). Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da 

Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, 

advertindo a parte devedora que será em audiência o momento oportuno 

para opor embargos à execução. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 16 de 

março de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012954-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME SOARES RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1012954-80.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES EXECUTADO(A): GUILHERME 

SOARES RIBEIRO DA SILVA Vistos, Cite-se a parte executada, para que 

no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do 

CPC). Não efetuado o pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de 

Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua avaliação, 

intimando-se a parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a 

penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da parte 

executada (art. 842 do CPC). Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da 

Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, 

advertindo a parte devedora que será em audiência o momento oportuno 

para opor embargos à execução. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 16 de 

março de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013928-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO GONCALVES GUTIERREZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA GONCALVES FERREIRA OAB - MT21397-O (ADVOGADO(A))

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323-O (ADVOGADO(A))

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT14250-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1013928-20.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDUARDO 

GONCALVES GUTIERREZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LIONAY 

LOPES FIGUEIREDO, DANIELLA GONCALVES FERREIRA, PAULO VINICIO 

PORTO DE AQUINO POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

05/05/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008794-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA RODRIGUES STELLE ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO ACO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008794-12.2020.8.11.0001. 

AUTOR: VANIA RODRIGUES STELLE ALVES REU: UNIMED VALE DO ACO 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, BEM BENEFICIOS 

ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Vistos, Em razão das 

informações/esclarecimentos prestados pela reclamada Unimed Vale do 

Aço Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. constantes do petitório de Id. nº 

30506201, determino seja a parte reclamante intimada para manifestar-se, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013004-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OKUTI & NAGATA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANY FERNANDA CRUZ DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1013004-09.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: OKUTI & NAGATA 

LTDA - ME EXECUTADO(A): LUANY FERNANDA CRUZ DE OLIVEIRA 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 16 de março de 2020. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013023-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OKUTI & NAGATA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE DA PAIXAO COELHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1013023-15.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: OKUTI & NAGATA 

LTDA - ME EXECUTADO(A): CRISTIANE DA PAIXAO COELHO Vistos, 

Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, efetue o 

pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o pagamento no 

prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à 

penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, 

§ 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) 

cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos termos do que dispõe 

o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se 

audiência de conciliação, advertindo a parte devedora que será em 

audiência o momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se 

e cumpra-se. Cuiabá, 16 de março de 2020. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013094-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL RECANTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA OAB - MT15357-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO DE MOURA APOITIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1013094-17.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

RESIDENCIAL RECANTO EXECUTADO(A): CARLOS EDUARDO DE MOURA 

APOITIA Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) 

dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 16 de março de 2020. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO
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Processo Número: 1012976-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA OAB - MT24755/O 

(ADVOGADO(A))

STUDIO S FORMATURAS EIRELI OAB - 10.919.387/0001-38 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA DE JESUS SILVA DALPIAZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012976-41.2020.8.11.0001. 

REPRESENTANTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI REQUERIDO: JANAINA 

DE JESUS SILVA DALPIAZ Vistos, Proceda-se à retificação da parte 

reclamada cadastrada junto ao PJE, conforme qualificação contida na 

inicial. Designe-se audiência de conciliação de acordo com a pauta do 

juízo. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 16 de março de 2020. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013126-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREUDENEI DO NASCIMENTO RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRACIELE DE SOUZA NEVES 02856516173 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

Vistos, Sendo a pretensão executar o crédito decorrente de cheques, não 

se admite que na memória de cálculo sejam também executados 

honorários advocatícios, que apenas encontram guarida nos Juizados 

Especiais Cíveis nas hipóteses específicas contempladas na lei de 

regência. Posto isso, determino que a parte Exequente emende a petição 

inicial juntando demonstrativo discriminado do débito (art. 798, I, b, do 

CPC), observando o disposto no parágrafo único do referido dispositivo 

legal, expungindo do pedido a importância referente aos honorários 

advocatícios. Anoto para tanto o prazo de cinco dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013378-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA OAB - MT24755/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVA CRISTINA FABIO DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1013378-25.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: STUDIO S 

FORMATURAS EIRELI EXECUTADO(A): EVA CRISTINA FABIO DE ARRUDA 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). 

Efetuada a citação, intime-se o exequente para que proceda à 

apresentação do original do título de crédito à Secretaria do JEC 

(Enunciado 126 do FONAJE), no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, 

efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a 

parte devedora que será em audiência o momento oportuno para opor 

embargos à execução. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 19 de março de 

2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013522-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA OAB - MT24755/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZE MARIA RODRIGUES FRANCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1013522-96.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: STUDIO S 

FORMATURAS EIRELI EXECUTADO(A): ELIZE MARIA RODRIGUES 

FRANCA Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 

(três) dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado 

o pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá 

de imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). 

Efetuada a citação, intime-se o exequente para que proceda à 

apresentação do original do título de crédito à Secretaria do JEC 

(Enunciado 126 do FONAJE), no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, 

efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a 

parte devedora que será em audiência o momento oportuno para opor 

embargos à execução. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 19 de março de 

2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013629-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIA MONTE CRUZ CERQUEIRA FALCAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1013629-43.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: LUCIANO VERCEZI 

CARRADORE - EIRELI EXECUTADO(A): LIDIA MONTE CRUZ CERQUEIRA 

FALCAO Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 

(três) dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado 

o pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá 

de imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). 

Efetuada a citação, intime-se o exequente para que proceda à 

apresentação do original do título de crédito à Secretaria do JEC 

(Enunciado 126 do FONAJE), no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, 

efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a 

parte devedora que será em audiência o momento oportuno para opor 

embargos à execução. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 19 de março de 

2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013906-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CHAPADA DAS DUNAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA FANALLI PENTEADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1013906-59.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

CHAPADA DAS DUNAS EXECUTADO(A): LETICIA FANALLI PENTEADO 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 
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devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 19 de março de 2020. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003761-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Manifeste-se a parte exequente quanto ao valor depositado pela parte 

executada, bem como sobre a satisfação do crédito; não havendo 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, presumir-se-á que houve 

concordância e sobrevirá a extinção com fulcro no art. 924, inciso II do 

CPC.18.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013948-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVELYSE MATOS DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1013948-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EVELYSE 

MATOS DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TALISSA NUNES DE 

SOUZA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 05/05/2020 Hora: 10:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013959-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU VIDOTTI (REQUERENTE)

ROSELI DIAS VIDOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013959-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALCEU VIDOTTI e 

outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SOUZA BORGES 

POLO PASSIVO: LATAM AIRLINES GROUP S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 05/05/2020 Hora: 10:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008727-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO GARCIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GARCIA PEREIRA DA SILVA OAB - MT16806-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Manifeste-se a parte exequente quanto ao valor depositado pela parte 

executada, bem como sobre a satisfação do crédito; não havendo 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, presumir-se-á que houve 

concordância e sobrevirá a extinção com fulcro no art. 924, inciso II do 

CPC.18.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013962-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KALCE COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MOREIRA PEREIRA OAB - MT22736/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE RIBEIRO DIAS (REQUERIDO)

MARILENE MODAS E CALCADOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013962-92.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KALCE 

COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

BRUNO MOREIRA PEREIRA POLO PASSIVO: MARILENE MODAS E 

CALCADOS EIRELI - ME e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 05/05/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010401-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE ARAUJO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME (LITISCONSORTES)

KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (LITISCONSORTES)

 

Processo n. 1010401-94.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA - MT9879-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

13/11/2019 Hora: 09:20 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 2 de 

outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010401-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE ARAUJO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME (LITISCONSORTES)

KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (LITISCONSORTES)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo pedido de Justiça Gratuita. Certifico ainda que expedi intimação à 

parte recorrida para oferecer contrarrazões.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013379-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FORTUNATO CASSEMIRO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013379-10.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: FORTUNATO CASSEMIRO DE CAMPOS REQUERIDO: 

BANCO BMG S.A Vistos, Cuida-se de pedido liminar formulado pela parte 

reclamante na qual pretende ter cessado desconto realizado em sua folha 

de pagamento, porquanto já teria quitado o pagamento da contratação. 

Passo análise da liminar. Com efeito, para a concessão da tutela de 

urgência deve haver nos autos elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito alegado e cumulativamente o perigo de dano. Conforme se evola 

dos autos, sustenta a parte que o contrato que origina o desconto já foi 

devidamente quitado, sendo indevido os descontos a partir de outubro de 

2019 em sua folha de pagamento. Importa considerar que não há muito a 

ser provado pela parte reclamante no caso em apreço, uma vez que, ao 

asseverar fato negativo, impossível se apresenta trazer aos autos 

qualquer adminículo de prova, senão a comprovação de que efetivamente 

vem experimentando a dedução, fato que está comprovado nos autos pela 

documentação que aparelha o pedido. Quanto ao perigo de dano esse 

resta apontado pelos prejuízos que experimentará na hipótese de 

permanência da cobrança do débito que contesta em juízo, uma vez que 

tal fato resulta na diminuição de seus rendimentos. Não soa jurídico 

determinar que a parte aguarde o deslinde de uma demanda que por mais 

célere que possa ser, estará a lhe apontar algum embaraço nesse 

transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a concessão liminar 

com forte na norma do art. 297 do CPC. Posto isso, DEFIRO a liminar 

vindicada para o fim de DETERMINAR que a reclamada SUSPENDA a 

cobrança objeto da presente demanda lançada em desfavor da parte 

reclamante. Oficie-se à SEGES para o fim de afastar a cobrança, dando 

assim cumprimento à presente deliberação. Na hipótese de 

descumprimento da medida ora deferida, fixo, desde já, multa no montante 

de R$1.000,00 (mil reais) a ser suportada pelas reclamadas em favor da 

parte reclamante. Já designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juíz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013484-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TAYANE MONIQUE MORAES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA OAB - MT18545/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013484-84.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: TAYANE MONIQUE MORAES MOREIRA REQUERIDO: 

SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A. Vistos, Cuida-se de 

pedido liminar formulado pela parte reclamante na qual pretende ter 

realizada a suspensão de descontos realizados em seu cartão de crédito, 

porquanto alega não ter contratado qualquer serviço da empresa 

reclamada. Passo análise da liminar. Com efeito, para a concessão da 

tutela de urgência se faz imprescindível a presença de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja 

perigo de dano. Importa considerar que não há muito a ser provado pela 

parte reclamante no caso em apreço, uma vez que, ao asseverar fato 

negativo, impossível se apresenta trazer aos autos qualquer adminículo de 

prova, senão a demonstração da cobrança indevida, o que resta 

documentado nos autos. Quanto ao perigo de dano esse se apresenta 

pelos prejuízos que experimentará na hipótese de ser mantido o desconto 

em seu cartão de crédito (do que contesta em Juízo) no curso da 

demanda. Não soa jurídico determinar que a parte aguarde o deslinde de 

uma demanda que por mais célere que possa ser, estará a lhe apontar 

algum embaraço nesse transcurso, de modo que aparenta com 

razoabilidade a concessão liminar com forte na norma do art. 297 do CPC. 

Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o fim de DETERMINAR à 

reclamada que SUSPENDA a cobrança objeto da presente demanda 

lançada em desfavor da parte reclamante em seu cartão de crédito, a 

partir de sua intimação. Na hipótese de descumprimento da medida ora 

deferida, fixo, desde já, multa no montante de R$1.000,00 (mil reais) a ser 

suportada pelas reclamadas em favor da parte reclamante. Já designada 

sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013237-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DE ARAUJO (REQUERENTE)

BENEDITA FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013237-06.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA LUCIA DE ARAUJO, BENEDITA FERREIRA DE 

ARAUJO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A I- Cuida-se de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR” formulada por Maria Lúcia de Araújo e 

Benedita Ferreira de Araújo promovem em desfavor de Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/A na qual pretende a parte reclamante 

a concessão da tutela de urgência para o fim de que a reclamada se 

abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia elétrica 

junto a UC nº 6/272131-4, porquanto a fatura indicada como devida já fora 

objeto de análise judicial tendo sido reconhecida como indevida e que 

promova a alteração da titularidade da mencionada UC para a segunda 

reclamante. Defiro a concessão da medida. A parte colaciona aos autos o 

histórico de consumo que aponta a existência da fatura referente ao mês 

de setembro/2018 no montante de R$301,62 (trezentos e um reais e 

sessenta e dois centavos), cuidando-se a referida cobrança de matéria já 

analisada anteriormente nos autos nº 8020230-77.2019.811.0001 que 

tramitou junto ao Primeiro Juizado Especial Cível da Capital. Oportuno 

registrar que a referida cobrança não encontra motivo para subsistir, 

porquanto já declarada indevida por sentença e tendo havido acordo entre 

as partes após o ato sentencial, inexistindo qualquer fundamento para a 

continuidade da cobrança realizada. Tendo em vista o fato de que a parte 

reclamante traz a juízo a questão a fim de buscar solução ao conflito de 

interesses, entendo que está amparado em situação bastante para lhe 

apontar boa-fé, fato que permite a concessão da medida. Vale ainda 

observar a caracterização do serviço de fornecimento de energia elétrica 

como serviço de natureza essencial (art. 10, inciso I da Lei nº 7783/89), 

bem como pela própria norma elencada no art. 22, caput e parágrafo único 

do CDC é de se anotar como regra a continuidade dos serviços tidos como 

essenciais. Ademais, verifica-se do extrato de pagamento juntado aos 

autos que inexiste qualquer pendência financeira entre a parte reclamante 

e a reclamada, senão a fatura já declarada indevida e que permanece ali 

anotada, todavia, tal fato não autoriza à negativa da parte reclamada em 

atender à solicitação das reclamantes no que concerne à alteração de 

titularidade por elas formuladas. Por tais argumentos e diante da 

inexistência de débitos DETERMINO à reclamada que SE ABSTENHA de 

suspender o fornecimento de energia elétrica junto à UC nº 6/272131-4. 

DEFIRO o pedido para que seja promovida a alteração da titularidade da UC 

objeto da demanda e de conseguinte DETERMINO à reclamada que 

promova, imediatamente, a alteração da titularidade da UC nº 6/272131-4, 

para os dados da segunda reclamante, Sra. Benedita Ferreira de Araújo, 

CPF nº 654.664.111-91. Intime-se pessoalmente a parte reclamante para o 

fim de dar integral cumprimento à presente decisão. Fixo, para a hipótese 

de descumprimento da medida, multa no importe de R$3.000,00 (três mil 
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reais). Determino que o mandado de citação/intimação SEJA INSTRUÍDO 

COM CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO, porquanto o sistema PJe tem 

apresentado inconsistências que impossibilitam a parte intimada de ter 

acesso a documentos dos autos que se apresentam relevantes ao 

cumprimento da ordem judicial. Registre-se que a presente decisão não 

exime a parte reclamante de manter a regularidade dos pagamentos das 

demais faturas relativas ao consumo de energia elétrica em sua UC. II- Já 

designada sessão de conciliação, intime-se. Cumpra-se em regime de 

plantão. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020991-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA MARQUES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO BENEDITO FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT24739/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020991-33.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CELIA REGINA MARQUES DE FREITAS REQUERIDO: BUD 

COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA I- Acolho em parte o pedido 

formulado pela parte reclamante no petitório de Id. nº 29338442 para o fim 

de manter a decisão que indeferiu a conversão da obrigação de fazer em 

perdas e danos. Ademais, diante da concordância da parte reclamante 

com a entrega dos objetos na data indicada pela parte reclamada em seu 

petitório de Id. nº 30086125, todavia postulando que a entrega de ambos 

os produtos se dê na data mais longínqua, vejo que nenhum prejuízo se 

observa à parte reclamada. Posto isso, determino seja a parte reclamada 

intimada, pessoalmente, para o fim de promover a substituição dos 

produtos instalados na residência da parte reclamante pelos produtos 

(BDK90DR e BOC60BR) até o dia 20/maio/2020, devendo a entrega de 

ambos os produtos ocorrer simultaneamente, realizando a instalação sem 

ônus à parte reclamante. Fixo, para a hipótese de novo descumprimento 

da medida, multa no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), em 

substituição àquela anteriormente fixada. II- Proceda a Secretaria do Juízo 

com as intimações necessárias, após, remetam o presente feito concluso 

para prolatação de sentença. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013181-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI DE PAULA DIAS (EXECUTADO)

MARIA JOSE LOPES DE ABREU (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1013181-70.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: LUCIANO 

VERCEZI CARRADORE - EIRELI RECLAMADO(A): DAVI DE PAULA DIAS e 

outros DECISÃO Vistos, I- Cuida-se de ação de execução fundada em 

título extrajudicial. II- Conforme se colhe dos autos a parte reclamada 

reside na comarca de Várzea Grande e a demanda fora ajuizada na 

comarca de Cuiabá. Pois bem, anoto que na presente hipótese o feito não 

deve ter seu trâmite nesse Juizado Especial. Explico. A regra geral 

prevista no art. 4º, I, da Lei 9.099/95, é de que a demanda será proposta 

no domicílio do réu. Nesse enfoque, é imperioso reconhecer a 

incompetência deste Juizado, porquanto a parte reclamada reside em 

comarca diversa. De outra banda, encontra-se permissível em se tratando 

do Juizado Especial Cível o reconhecimento “ex officio” da chamada 

incompetência relativa, tal o que emana do Enunciado nº 89 do Fonaje, 

cuja redação, transcrevo: ENUNCIADO 89 - A incompetência territorial 

pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis 

(Aprovado no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). III- Destarte, reconheço a 

incompetência desse Juizado Especial Cível para processar e julgar a 

presente demanda e determinando a redistribuição do presente feito a um 

dos Juizados Especiais Cíveis de Várzea Grande. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 19 de março de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013426-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA PEREIRA LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT10609-O (ADVOGADO(A))

PERICLES PEREIRA LEITE OAB - MT25022/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1013426-81.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: PRISCILA 

PEREIRA LEITE RECLAMADO(A): JOSE CARLOS PEREIRA DECISÃO 

Vistos, I- Cuida-se de ação de execução fundada em título extrajudicial. II- 

Conforme se colhe dos autos a parte reclamada reside na comarca de 

Nortelândia e a demanda fora ajuizada na comarca de Cuiabá. Pois bem, 

anoto que na presente hipótese o feito não deve ter seu trâmite nesse 

Juizado Especial. Explico. A regra geral prevista no art. 4º, I, da Lei 

9.099/95, é de que a demanda será proposta no domicílio do réu. Nesse 

enfoque, é imperioso reconhecer a incompetência deste Juizado, 

porquanto a parte reclamada reside em comarca diversa. De outra banda, 

encontra-se permissível em se tratando do Juizado Especial Cível o 

reconhecimento “ex officio” da chamada incompetência relativa, tal o que 

emana do Enunciado nº 89 do Fonaje, cuja redação, transcrevo: 

ENUNCIADO 89 - A incompetência territorial pode ser reconhecida de 

ofício no sistema de juizados especiais cíveis (Aprovado no XVI Encontro 

– Rio de Janeiro/RJ). III- Destarte, reconheço a incompetência desse 

Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente demanda e 

determinando a redistribuição do presente feito a um dos Juizados 

Especiais Cíveis de Nortelândia. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de 

março de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013607-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESPACO FORMATURAS PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDROSA MARIA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

LUANA KAROLINA ALMEIDA DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1013607-82.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: ESPACO 

FORMATURAS PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME RECLAMADO(A): 

LUANA KAROLINA ALMEIDA DA CRUZ e outros DECISÃO Vistos, I- 

Cuida-se de ação de execução fundada em título extrajudicial. II- Conforme 

se colhe dos autos a parte reclamada reside na comarca de Rosário 

Oeste e a demanda fora ajuizada na comarca de Cuiabá. Pois bem, anoto 

que na presente hipótese o feito não deve ter seu trâmite nesse Juizado 

Especial. Explico. A regra geral prevista no art. 4º, I, da Lei 9.099/95, é de 

que a demanda será proposta no domicílio do réu. Nesse enfoque, é 

imperioso reconhecer a incompetência deste Juizado, porquanto a parte 

reclamada reside em comarca diversa. De outra banda, encontra-se 

permissível em se tratando do Juizado Especial Cível o reconhecimento “ex 

officio” da chamada incompetência relativa, tal o que emana do Enunciado 

nº 89 do Fonaje, cuja redação, transcrevo: ENUNCIADO 89 - A 

incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de 

juizados especiais cíveis (Aprovado no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). 

III- Destarte, reconheço a incompetência desse Juizado Especial Cível para 

processar e julgar a presente demanda e determinando a redistribuição do 

presente feito a um dos Juizados Especiais Cíveis de Rosário Oeste. 
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Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de março de 2020. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021783-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL AGATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADIA VIRGINIA LIMA DE ARRUDA (EXECUTADO)

EDIO BENEDITO DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021783-84.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL AGATA EXECUTADO: EDIO 

BENEDITO DE ARRUDA, NADIA VIRGINIA LIMA DE ARRUDA Vistos, Defiro 

o levantamento em favor da parte reclamada, dos valores penhorados via 

sistema Bacenjud, conforme concordância expressa da parte reclamante. 

O levantamento dos valores se dará através do Alvará Eletrônico n° 

597715-0 / 2020 e do Alvará Eletrônico n° 597730-4 / 2020. Intime-se. 

Após, arquive-se imediatamente o feito. Cumpra-se. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014030-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL AUXILIADOR DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISABEL SILVA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

MARCELO FERNANDO VAZ GUIMARAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1014030-76.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: MANOEL 

AUXILIADOR DE ASSUNCAO RECLAMADO(A): MARCELO FERNANDO 

VAZ GUIMARAES e outros Vistos, DEFIRO o pedido que visa a busca de 

endereço da parte reclamada, devendo tal diligência ser realizada via 

Sistema Bacenjud, através da ordem de "Requisição de Informações". Com 

a juntada do extrato sistêmico aos autos, intime-se a parte reclamante a 

requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de extinção. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de março de 2020. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010646-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELLITON PEREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1010646-08.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: WELLITON 

PEREIRA DE SOUZA EXECUTADO(A): VIVO S.A. Vistos, I – DEFIRO o 

pedido para, na hipótese de serem encontrados valores em nome da parte 

executada, determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema BACENJUD, 

o bloqueio até a quantia indicada. II - Registro que não são devidos os 

honorários de advogado previstos na segunda parte do art. 523, §1º do 

CPC, em face do Enunciado 97 do Fonaje. III - Efetivado o bloqueio 

proceda-se à transferência dos valores para a conta judicial única do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, 

I, do CPC e item 2.19.5 da CNGC/MT. IV - Dispenso a lavratura do termo de 

penhora, servindo a ordem de bloqueio do Sistema BacenJud como tal, 

conforme item 2.19.6 da CNGC/MT. V - Sendo encontrados apenas 

valores irrisórios, insuficientes para sequer satisfazer os custos 

operacionais do sistema, estes deverão ser, desde logo, liberados. VI - 

Sendo positiva a diligência, intime-se a parte executada da referida 

constrição para, querendo, apresentar defesa no prazo legal, nos termos 

do art. 52, IX, da Lei 9.099/95. VII - Sendo negativa ou parcial a diligência, 

intime-se a parte exequente para, no prazo de dez dias, indicar bens 

passíveis de penhora, sob pena de arquivamento. VIII – Nada sendo 

requerido, arquive-se, podendo a parte, em face da informação de 

existência de bens, requerer o desarquivamento. IX - Cumpra-se. Cuiabá, 

17 de março de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000542-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO BELO HORIZONTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA BEATRIZ MULLER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1000542-20.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

EDIFICIO BELO HORIZONTE EXECUTADO(A): ANA BEATRIZ MULLER 

Vistos, I – DEFIRO o pedido para, na hipótese de serem encontrados 

valores em nome da parte executada, determinar ao Banco Central do 

Brasil, via sistema BACENJUD, o bloqueio até a quantia indicada. II - 

Registro que não são devidos os honorários de advogado previstos na 

segunda parte do art. 523, §1º do CPC, em face do Enunciado 97 do 

Fonaje. III - Efetivado o bloqueio proceda-se à transferência dos valores 

para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e item 2.19.5 da CNGC/MT. 

IV - Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de 

bloqueio do Sistema BacenJud como tal, conforme item 2.19.6 da 

CNGC/MT. V - Sendo encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, estes deverão 

ser, desde logo, liberados. VI - Em sendo positiva a diligência em mais de 

uma conta bancária, intime-se a parte executada da referida constrição 

para, querendo, apresentar defesa no prazo legal, nos termos do art. 52, 

IX, da Lei 9.099/95 ou, desde já, manifestar concordância com a 

conversão da penhora em pagamento para desbloqueio do valor constrito 

a maior. VII - Sendo negativa ou parcial a diligência, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de dez dias, indicar bens passíveis de penhora, 

sob pena de arquivamento. VIII – Nada sendo requerido, arquive-se, 

podendo a parte, em face da informação de existência de bens, requerer 

o desarquivamento. IX - Cumpra-se. Cuiabá, 17 de março de 2020. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016722-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ACAIACA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS OAB - MT15626-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE SOUZA DO AMARAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1016722-48.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

RESIDENCIAL ACAIACA EXECUTADO(A): CLEIDE SOUZA DO AMARAL 

Vistos, I – DEFIRO o pedido para, na hipótese de serem encontrados 

valores em nome da parte executada, determinar ao Banco Central do 

Brasil, via sistema BACENJUD, o bloqueio até a quantia indicada. II - 

Registro que não são devidos os honorários de advogado previstos na 

segunda parte do art. 523, §1º do CPC, em face do Enunciado 97 do 

Fonaje. III - Efetivado o bloqueio proceda-se à transferência dos valores 

para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e item 2.19.5 da CNGC/MT. 

IV - Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de 

bloqueio do Sistema BacenJud como tal, conforme item 2.19.6 da 

CNGC/MT. V - Sendo encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, estes deverão 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070020/3/2020 Página 526 de 569



ser, desde logo, liberados. VI - Sendo positiva a diligência, intime-se a 

parte executada da referida constrição para, querendo, apresentar 

defesa no prazo legal, nos termos do art. 52, IX, da Lei 9.099/95. VII - 

Sendo negativa ou parcial a diligência, tornem os autos conclusos para 

buscas via RENAJUD. VIII – Cumpra-se. Cuiabá, 17 de março de 2020. 

João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001955-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELBER FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1001955-68.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: E. C. DA SILVA - 

ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO(A): SUELBER FERREIRA DA SILVA 

Vistos, I – DEFIRO o pedido para, na hipótese de serem encontrados 

valores em nome da parte executada, determinar ao Banco Central do 

Brasil, via sistema BACENJUD, o bloqueio até a quantia indicada. II - 

Registro que não são devidos os honorários de advogado previstos na 

segunda parte do art. 523, §1º do CPC, em face do Enunciado 97 do 

Fonaje. III - Efetivado o bloqueio proceda-se à transferência dos valores 

para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e item 2.19.5 da CNGC/MT. 

IV - Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de 

bloqueio do Sistema BacenJud como tal, conforme item 2.19.6 da 

CNGC/MT. V - Sendo encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, estes deverão 

ser, desde logo, liberados. VI - Sendo positiva a diligência, intime-se a 

parte executada da referida constrição para, querendo, apresentar 

defesa no prazo legal, nos termos do art. 52, IX, da Lei 9.099/95. VII - 

Sendo negativa ou parcial a diligência, intime-se a parte exequente para, 

no prazo de dez dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de 

arquivamento. VIII – Nada sendo requerido, arquive-se, podendo a parte, 

em face da informação de existência de bens, requerer o 

desarquivamento. IX - Cumpra-se. Cuiabá, 17 de março de 2020. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001275-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RICARDO SOARES DE SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1001275-83.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIA MADALENA 

CARNIELLO DELGADO - ME EXECUTADO(A): PAULO RICARDO SOARES 

DE SANTANA Vistos, I – DEFIRO o pedido para, na hipótese de serem 

encontrados valores em nome da parte executada, determinar ao Banco 

Central do Brasil, via sistema BACENJUD, o bloqueio até a quantia 

indicada. II - Afasto o cômputo da multa do art. 523 do CPC, uma vez que 

não se trata de “cumprimento de sentença”, mas sim de execução de título 

extrajudicial. III - Efetivado o bloqueio proceda-se à transferência dos 

valores para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e item 2.19.5 da 

CNGC/MT. IV - Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a 

ordem de bloqueio do Sistema BacenJud como tal, conforme item 2.19.6 da 

CNGC/MT. V - Sendo encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, estes deverão 

ser, desde logo, liberados. VI - Sendo positiva a diligência, intime-se a 

parte executada da referida constrição para, querendo, apresentar 

defesa no prazo legal, nos termos do art. 52, IX, da Lei 9.099/95. VII - 

Sendo negativa ou parcial a diligência, intime-se a parte exequente para, 

no prazo de dez dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de 

arquivamento. VIII – Nada sendo requerido, arquive-se, podendo a parte, 

em face da informação de existência de bens, requerer o 

desarquivamento. IX - Cumpra-se. Cuiabá, 17 de março de 2020. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016672-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCO GONCALVES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP166349-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1016672-22.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: ANTONIO 

MARCO GONCALVES LEITE RECLAMADO(A): FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO 

PADRONIZADO Vistos, Recebo o recurso inominado, interposto no prazo 

legal, tudo conforme previsto no art. 42, caput e parágrafo primeiro, da Lei 

nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões, ou transcorrido o prazo in 

albis, remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013832-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ELIAS MARRAFAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RHAZZES MORAIS DELGADO OAB - MT0020707A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARIN BARBOSA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

S E N T E N Ç A I – Cuida-se de execução de titulo executivo manejado 

pelo exequente pretendendo executar contrato celebrado com a parte 

executada e por ela não adimplido. II – Indefiro a petição inicial. Anote-se 

que, para a propositura de ação de execução como a presente, mostra-se 

imprescindível a presença do documento a que a lei denomina de título 

executivo (art. 784 do CPC), entretanto, tal documento não se faz 

presente aos autos. Não se pode negar que consta dos autos documento 

consistente no contrato, contudo, não ostenta ele a configuração de título 

executivo extrajudicial, uma vez que destoa do que prescreve a norma 

constante do art. 784, inciso III do CPC, vez que não há no referido 

contrato a assinatura de duas testemunhas. Tal fato serve para 

demonstrar que na forma como se apresenta não configura um título 

executivo que possibilite, de pronto a ação executiva na forma pretendida 

pela parte exequente. E nesse passo, não havendo título executivo, não 

se há de possibilitar a instauração de processo de execução, haja vista 

que o título se mostra em meio hábil e imprescindível para deflagração da 

referida demanda. Assim é da jurisprudência: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. 

CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. 

AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO 

ADITIVO. AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS E DA 

DEVEDORA PRINCIPAL. INEXEQUIBILIDADE DOS TÍTULOS QUE 

APARELHAM A EXECUÇÃO. 1- Apenas é título executivo "o documento 

particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas", conforme 

dispõe o art. 585, II, do CPC. 2 - Recurso especial ao qual se dá 

provimento. (REsp 598.094/RS, Rel. Ministro PAULO FURTADO 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), TERCEIRA TURMA, julgado 

em 18/02/2010, DJe 03/03/2010) III – Assim, restando ausente nos autos 

documento necessário à instauração da ação de execução pretendida 

pela parte autora (título executivo judicial/extrajudicial), impõe INDEFERIR a 

petição inicial, o que se faz com esteio na norma do art. 321, parágrafo 

único c/c art. 330, inciso I e art. 485, inciso I, todos do CPC. Intime-se e 
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após, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de março de 2020. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013518-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA OAB - MT24755/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA DE LOURDES FARIAS SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

S E N T E N Ç A I- Dispensado o relatório. II- Cuida-se de execução de titulo 

executivo manejado pelo exequente pretendendo executar nota 

promissória emitida pela executada e por ela não adimplida. Para a 

propositura de ação de execução como a presente, mostra-se 

imprescindível a presença do documento a que a lei denomina de título 

executivo (art. 784 do CPC), entretanto, tal documento não se faz 

presente aos autos. Não se pode negar que consta dos autos documento 

consistente na nota promissória, contudo, não ostenta ela a configuração 

de título executivo extrajudicial, uma vez que destoa do que prescreve a 

norma constante do art. 75, nº 6, da Lei Uniforme de Genebra, porquanto 

não há na referida nota promissória a data de emissão. Tal fato serve para 

demonstrar que na forma como se apresenta não configura um título 

executivo que possibilite, de pronto a ação executiva na forma pretendida 

pela parte exequente. E nesse passo, não havendo título executivo, não 

se há de possibilitar a instauração de processo de execução, haja vista 

que o título se mostra em meio hábil e imprescindível para deflagração da 

referida demanda. Assim é da jurisprudência: “NOTA PROMISSÓRIA. 

DATA DE EMISSÃO. REQUISITO ESSENCIAL PARA A EXEQUIBILIDADE DO 

TÍTULO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O 

ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. 1. Ação rescisória em que se 

discute a validade e eficácia de nota promissória em que não indicada a 

data da emissão. 2. A ausência de data de emissão em nota promissória 

configura irregularidade formal, retirando a exequibilidade do título de 

crédito (art. 75, n.º 6, primeira parte, da LUG ). 3. Doutrina e jurisprudência 

do STJ acerca do tema. 4. Demanda rescisória julgada procedente, 

decretando-se a nulidade do processo de execução. 5. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO.” (T3 - TERCEIRA TURMA DJe 29/06/2018 - 29/6/2018 

RECURSO ESPECIAL REsp 1724744 RJ 2016/0328429-5 (STJ) Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO) “EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (NOTA PROMISSÓRIA).SENTENÇA QUE ACOLHEU A 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, EXTINGUINDO A EXECUÇÃO POR 

AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL DO TÍTULO (DATA DE EMISSÃO DA 

NOTA PROMISSÓRIA). 1. ARGUIÇÃO DA NULIDADE DO TÍTULO POR MEIO 

DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. QUESTÃO DE 

ORDEM PÚBLICA QUE PODE SER COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO 

DA MATÉRIA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE NÃO TEVE O 

CONDÃO DE GERAR PRECLUSÃO, NA MEDIDA EM QUE OS EMBARGOS 

FORAM EXTINTOS POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, INEXISTINDO 

PRONUNCIAMENTO JUDICIAL PRETÉRITO SOBRE A MATÉRIA. 

PRECEDENTES DESTA CORTE. 2. AUSÊNCIA DA DATA DE EMISSÃO NO 

TÍTULO. REQUISITO ESSENCIAL QUE AFASTA A EXEQUIBILIDADE DA 

NOTA PROMISSÓRIA (ARTS. 75 E 76 DA LUG ). EXISTÊNCIA DA DATA DE 

VENCIMENTO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE SUPRIR A DATA DE EMISSÃO 

POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA, COM A 

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS” ( CPC , ART. 85 , § 

11º). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 13ª C.Cível - AC - 

1592443-1 - Guarapuava - Rel.: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira - 

Unânime - - J. 08.03.2017) Conquanto seja possível o preenchimento do 

título posteriormente à sua emissão, tal retificação encontra termo final na 

cobrança ou no protesto, conforme Súmula 387 do STF: “A cambial emitida 

ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor 

de boa-fé antes da cobrança ou do protesto”. A jurisprudência assenta no 

sentido da impossibilidade de retificação do título após a propositura da 

ação de execução, restando possível a busca pelo crédito que sustenta 

por via do processo de conhecimento. Nesse sentido, transcrevo: 

“DIREITO CAMBIÁRIO. NOTA PROMISSÓRIA. OMISSÕES. EXECUÇÃO 

EXTINTA. SUPRIMENTO DO VÍCIO. AJUIZAMENTO DE NOVO PROCESSO 

EXECUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos da Súmula n. 387/STF, a 

cambial emitida ou aceita, com omissões ou em branco, somente até a 

cobrança ou o protesto pode ser completada pelo credor de boa-fé. 2. A 

execução anteriormente proposta com base em promissória contendo 

omissões nos campos relativos à data da emissão, nome da emitente e do 

beneficiário, além da cidade onde foi sacada, foi extinta por desistência. 

Descabe agora ao credor, após o preenchimento dos claros, ajuizar novo 

processo executório, remanescendo-lhe apenas a via ordinária. 3. 

Recurso especial não provido.” (REsp 870.704/SC, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 

01/08/2011) “NOTA PROMISSÓRIA. EXTINÇÃO DE ANTERIOR AÇÃO DE 

EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DA DATA DE EMISSÃO. REQUISITO FORMAL 

ESSENCIAL. SUPRIMENTO POSTERIOR DO DEFEITO FORMAL PARA 

AJUIZAMENTO DE NOVA EXECUÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 

PRECEDENTES. RECURSO APELATÓRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. 

Cinge-se o apelo acerca da extinção da presente ação de execução 

diante da ocorrência de coisa julgada, em virtude de anterior extinção de 

ação de execução do mesmo título extrajudicial, por ausência de requisito 

essencial, qual seja, a data de emissão da nota promissória. 2. A data da 

emissão da nota promissória é requisito essencial, sem o qual o título não 

produz efeito como tal, tornando imprestável o título executivo, uma vez 

que ofende a certeza, liquidez e exigibilidade necessária (CPC art. 586 e 

618, I) para sua validade. 3. Sendo a execução uma pretensão ao direito 

material, o qual já foi assegurado pelo título executivo, corretamente 

entendeu o Magistrado a quo estar o mérito decidido quando constatou a 

invalidade do título, tendo ocorrido a formação de coisa julgada material. 4. 

Inadmissível o suprimento do defeito formal com o preenchimento da data 

de emissão posteriormente ao trânsito em julgado da execução anterior, 

para fins de ajuizamento de nova ação de execução. Precedente (REsp 

573.650/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI). 5. Diante de todo o exposto, 

porquanto satisfeitas as exigências legais, CONHEÇO da Apelação para 

NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença vergastada por seus 

próprios fundamentos.” (2ª Câmara Cível 09/12/2015 - 9/12/2015 Apelação 

APL 00112128120008060064 CE 0011212-81.2000.8.06.0064 (TJ-CE) 

MARIA IRANEIDE MOURA SILVA) Nesse passo é que agora resta 

impossibilitado ao exequente manejar nova ação de execução com base 

no mesmo título trazido a juízo, porquanto não é admitida a retificação 

posterior à deflagração da ação de execução, restando-lhe agora 

possível a via cognitiva. A sentença deixou claro que não poderá ser 

renovada a ação de execução com base no mesmo título trazido a juízo, 

sob pena de caracterizar ou litispendência (se não transitar em julgado), 

ou coisa julgada (se se plasmas o trânsito em julgado). III- Assim, julgo 

EXTINTA a presente ação de execução o que faço com fulcro no art. 485, 

IV c/c art. 803, I, ambos do CPC. Intime-se. Preclusas as vias recursais, 

arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de março de 2020. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015982-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO ROCHA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015982-90.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FELIPE AUGUSTO ROCHA RODRIGUES REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados da parte Reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito, por dívida a qual a parte autora alega se indevida, uma vez que 

não possui qualquer débito com a Reclamada que justifique as 

negativações de seu nome nos valores de R$ 34,78 (trinta e quatro reais e 

setenta e oito centavos), inclusa no SCPC em 14/07/2015; referentes ao 

contrato nº. 049469861000062AD. Ao final, pugnou pela declaração de 
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inexistência dos débitos que originaram as negativações em comento, bem 

como indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC por afronta à norma do 

art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, 

dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo 

Enunciado 162 do FONAJE. 2. No que tange a preliminar de falta de 

interesse de agir, arguida pela Reclamada, insta ressaltar que o art. 3º do 

Código de Processo Civil dispõe que “para propor ou contestar a ação é 

necessário ter interesse e legitimidade”, sendo condições da ação a 

possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse processual, os 

quais devem estar presentes de modo cumulativo. No caso dos autos, a 

parte reclamante pugna na inicial pelo pagamento de indenização por 

danos morais decorrentes da negativação indevida de seu nome, desta 

forma, entendo que o interesse de agir está presente, considerando que 

se mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de 

sua pretensão. Assim, rejeito a preliminar. 3. Cumpre destacar que, no 

caso em apreço não será necessária a designação de audiência de 

instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda no 

requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é Procedente. Da 

análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que o 

registro dos dados da parte autora com referência a negativação em 

apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da 

requerida, por débito que a parte reclamante afirma desconhecer, verifico 

assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos 

constitutivos de seu direito. Em contestação a Reclamada apenas alega 

que a parte Autora busca seu direito após 04 (quatro) anos, tendo 

plenamente aceito as cláusulas contratuais que alega desconhecer. No 

entanto, a Reclamada não acosta qualquer contrato ou documento válido a 

comprovar suas alegações. Portanto, em que pesem as alegações da 

defesa, verifico que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas 

que viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das 

cobranças objeto da presente, por assim não se descurou do ônus 

probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela 

inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando 

cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO 

A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de contratação, cumulada com indenização por danos morais 

em decorrência da inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito em virtude de dívida que alega jamais ter contraído, julgada 

improcedente na origem. A relação travada entre os litigantes é 

nitidamente de consumo, encontrando, portanto, amparo no Código de 

Defesa do Consumidor. Assim sendo, é aplicável à espécie o disposto no 

artigo 14 do Código Consumerista. A responsabilidade no caso em 

comento é objetiva, ou seja, independe de prova da culpa do agente 

causador do dano, uma vez verificada a falha na prestação do serviço. 

Incide na espécie, a inversão do ônus da prova, a teor do artigo 6º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual, uma vez 

alegada a inexistência de relação contratual, incumbe à parte ré, ora 

recorrente, comprovar a efetiva contratação entre as partes. In casu, a 

empresa ré deixou de acostar documento capaz de comprovar a 

contratação realizada pela autora, pelo que a demandada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe recaia, qual seja, de comprovar 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ex vi legis do 

artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A parte ré, na condição 

de prestadora de serviço, deve tomar os devidos cuidados para evitar 

eventuais contratações, bem como cobranças indevidas. Destarte, a 

cautela e a prudência devem ser fontes permanentes de atuação, sob 

pena de ser responsabilizada pelos prejuízos causados a terceiro em 

razão da sua atividade, haja vista a adoção pelo nosso sistema jurídico da 

Teoria do Risco da Atividade. Saliente-se, ainda, que, provado que a 

negativação do nome da parte demandante foi indevida, provado está o 

dano moral deste fato decorrente, tratando-se de danos morais in re ipsa. 

Por fim, valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta, bem como 

os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação 

de indenização, em hipóteses símiles, impõe-se o arbitramento de R$ 

10.000,00 (...). APELAÇÃO PROVIDA, POR MAIORIA. (TJ/RS - Apelação 

Cível, Nº 70082545781, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ney Wiedemann Neto, Redator: Niwton Carpes da Silva, Julgado 

em: 13-12-2019)”. (destaquei) Assevero ainda, que em consonância com 

o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, in casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, capaz de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provocando abalo de crédito e afronta 

a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar: (1º) a ocorrência reiterada de atos 

lesivos, (2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que 

nada signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha 

como padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão 

ideal que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração 

seco de que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e 

doentia.”, devem ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento 

do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, 

a repercussão do fato à vista da maior ou menor publicidade, a 

capacidade de absorção por parte da vítima etc. Assim, em observância 

aos princípios de sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), 

estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 7.000,00 (sete mil reais). 

Insta consignar que, no caso em tela, inaplicável o entendimento 

estabelecido pela Súmula 385 do STJ, haja vista que, em detida análise ao 

extrato de negativação acostado ao processo, verifico que a parte Autora 

não possui negativações preexistentes. Por fim, ante a alegação exposta 

alhures, indefere-se o pedido de condenação da parte Reclamante às 

penalidades impostas a quem litiga de má-fé. III - DISPOSITIVO Posto isso, 

com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por FELIPE AUGUSTO ROCHA RODRIGUES em desfavor de 

BANCO BRADESCO para DECLARAR a inexistência dos débitos que 

geraram a negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, 

bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a 

partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da data da citação. Intime-se a Reclamada para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, promova a exclusão do nome da parte Autora com 

referência ao débito no valor de R$ 34,78 (trinta e quatro reais e setenta e 

oito centavos), inclusa no SCPC em 14/07/2015; referentes ao contrato nº. 

049469861000062AD, objeto destes autos. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 
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55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO 

DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015375-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CORREA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP166349-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015375-77.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDUARDO CORREA DE ARRUDA REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL 

IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados da Parte Reclamante nos cadastros de 

proteção ao crédito, por dívida na qual a parte autora alega se indevida, 

uma vez que não possui qualquer débito com a Reclamada que justifique a 

negativação de seu nome no valor de R$ 1.757,63 (um mil setecentos e 

cinquenta e sete reais e sessenta e três centavos), referente ao contrato 

nº. 21162500195129, inclusa no SCPC em 23/08/2019. Ao final, pugnou 

pela declaração de inexistência do débito que originou a negativação em 

apreço, bem como indenização por danos morais. É a suma do essencial. II 

- MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Quanto à 

preliminar de indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado pela 

parte Reclamada, tendo em vista a sistemática do procedimento dos 

juizados especiais, bem como o determinado no Art. 54 da Lei 9.099/95, 

verifica-se o acesso, em primeiro grau de jurisdição independerá do 

pagamento de custas, taxas ou despesas processuais, bem como que a 

sentença não condenará o vencido em custas e honorários, salvo no 

caso de litigância de má-fé, nos temos do Art. 55 da Lei. 9.099/95. 

Portanto, afasto a preliminar arguida. Com referência à impugnação ao 

valor da causa, consigna-se que o valor atribuído ao dano moral é 

meramente estimativo, não vinculando o juízo. Portanto, indefiro o medido 

de retificação do valor da causa. 3. Cumpre destacar que, no caso em 

apreço não será necessária à designação de audiência de instrução em 

julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda no 

requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é Procedente. Da 

análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que o 

registro dos dados da parte autora com referência a negativação em 

apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da 

requerida, por débito que a parte reclamante afirma desconhecer, verifico 

assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos 

constitutivos de seu direito. Em contestação a Reclamada aduz que a 

cobrança é devida, uma vez que a parte Autora celebrou com a empresa 

Via Varejo S/A. Contrato de Compra e Venda Financiada, cujos débitos 

inadimplidos foram regularmente cedidos. Com efeito, em que pese a 

Reclamada ter comprovado a existência de relação jurídica entre a Autora 

e a empresa Via Varejo S/A., constata-se que não comprovou a 

regularidade da cessão do crédito. Conforme se evola dos autos, a 

Reclamada não logrou êxito em demonstrar que notificou a parte Autora a 

fim de informar a ocorrência/regularidade da cessão de crédito. 

Destaca-se que o consumidor tem o direito de saber que seu crédito está 

sendo cedido para terceiro, para poder tomar providências extrajudiciais 

(pagar o débito ou informar o credor que está pago) ou judiciais cabíveis, 

visando evitar a anotação. Consigna-se que o aviso prévio da cessão tem 

como função permitir que o consumidor exerça não só o seu direito de 

pagar a dívida ou até de negociá-la, mas também de opor-se por se tratar 

de débito irregular, já quitado, prescrito, ou até mesmo indevido. Portanto, 

no caso dos autos não há qualquer prova de que, no ato da inclusão do 

nome da parte Autora no cadastro restritivo de crédito, a Reclamada 

detinha a qualidade de cessionária do crédito originário, bem como de que 

tomou cuidado de notificar o consumidor. Assim, embora o crédito exista, 

o mesmo não pode ser exigido pela Reclamada, por não possuir a 

qualidade de credora, restando cabível, pois, A DECLARAÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A CONDENAÇÃO 

EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

Inserção indevida do nome da autora em cadastro de negativação 

Ausência de relação contratual com a parte contrária que possa permitir a 

esta a afirmação de credora Inexistência de prova de relação de crédito e 

de débito, o que reforça a afirmação de que a inscrição é indevida. Danos 

morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela injustificada negativação do 

nome da autora Inscrição irregular (...). (3301160420098260000 SP 

0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 

01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o Código de 

Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem prestar os 

serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem reparar os danos 

causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da parte requerente nos 

cadastros de proteção ao crédito por si só já gera abalo moral, sendo que 

na sociedade hodierna o nome é um dos bens pessoais mais preciosos, 

sendo que qualquer ato que o desabone torna quase impossível realizar 

compras, abrir contas, dentre outros atos necessários ao bom viver. 

Assim a conduta consistente em encaminhar ou manter o nome do 

consumidor no órgão de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de 

direito, exige reparação moral. Os bancos de dados e cadastros relativos 

a consumidores, os serviços de proteção ao crédito são considerados 

entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 43, § 4º da Lei 

8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de proteger os 

usuários, o que não restou observado pelo requerido. Ademais, In casu, o 

dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), 

decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do 

prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor 

em cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar: (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Assim, em observância aos princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). Insta salientar que, no caso em tela, inaplicável o 
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entendimento estabelecido pela Súmula 385 do STJ, vez que, em detida 

análise ao extrato de negativação, verifica-se que a parte Autora não 

possui negativações preexistentes. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por EDUARDO CORREA DE ARRUDA em desfavor de FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL 

IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO para DECLARAR a inexigibilidade dos 

débitos que geraram a negativação do nome da parte Autora, objeto desta 

reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 

7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente 

pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, contados do evento danoso (23/08/2019). Por 

pertinência, intime-se a Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promova a exclusão da restrição no valor R$ 1.757,63 (um mil setecentos 

e cinquenta e sete reais e sessenta e três centavos), referente ao 

contrato nº. 21162500195129, inclusa no SCPC em 23/08/2019, objeto dos 

autos. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às 

normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Doutor Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. JOÃO 

ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz 

Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013802-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERICO JUNIOR MONTEIRO DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA SILVA OAB - MT26390/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013802-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ERICO JUNIOR 

MONTEIRO DE ABREU ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDRE 

YARID RECCO PEREIRA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 10:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013810-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID ADRIELE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013810-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:INGRID ADRIELE 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: BANCO ITAUCARD S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

12/05/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013824-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ANTONIO DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013824-28.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOELSON 

ANTONIO DA SILVA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS 

PINHEIRO CIRIACO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

12/05/2020 Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013830-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIA DE MAGALHAES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1013830-35.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIO GUIA DE 

MAGALHAES SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 11:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013836-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

QUEILIANE SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013836-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:QUEILIANE 

SANTOS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

12/05/2020 Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013839-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRIS APARECIDA DA CRUZ NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1013839-94.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TAMIRIS 

APARECIDA DA CRUZ NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 11:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013855-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO FERREIRA DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO FERREIRA DA SILVA OAB - MT14264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (REQUERIDO)

IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013855-48.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZ ANTONIO 

FERREIRA DA SILVA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IVO 

FERREIRA DA SILVA POLO PASSIVO: HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - 

ME e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 19 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013857-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH OAB - MT7655-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013857-18.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAQUEL 

CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH POLO PASSIVO: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 19 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013867-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE SANDRINI GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT15625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013867-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLARICE 

SANDRINI GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENATA 

CINTRA RASCHEJA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 12/05/2020 

Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013878-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE DA SILVA DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1013878-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GISELE DA 

SILVA DUARTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 12/05/2020 

Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013711-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUBBER GIONARDO DA SILVA AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M A BARROS - EPP (REU)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E S P A C H O Intime-se a parte Reclamante para, no 

prazo de 10 (dez) dias, emendar o pedido, apresentando cópia legível do 

contrato de compra e venda, sob pena de extinção e consequente 

arquivamento do feito. Decorrido o prazo acima assinalado, com ou sem 

satisfação, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Adauto 

dos Santos Reis Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013881-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON JESSE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER ADAO CORREA OAB - MT27632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013881-46.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JEFERSON 

JESSE DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WENDER ADAO 

CORREA POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 12/05/2020 

Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013883-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO GONCALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER ADAO CORREA OAB - MT27632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013883-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROMILDO 

GONCALVES DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WENDER 

ADAO CORREA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 12/05/2020 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070020/3/2020 Página 532 de 569



Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013890-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANE ENEDINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013890-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FLAVIANE 

ENEDINA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES POLO PASSIVO: ENERGISA S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 12/05/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013920-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA STEFANY LOPES PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013920-43.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUANA 

STEFANY LOPES PRADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

ANTONIO GUERRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

12/05/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013926-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS ALMEIDA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013926-50.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MATEUS 

ALMEIDA DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO 

HENRIQUE REGINATO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 12/05/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013929-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER CESAR IADICOLA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013929-05.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VALTER CESAR 

IADICOLA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

12/05/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013936-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALSEDIR RODRIGUES JARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013936-94.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALSEDIR 

RODRIGUES JARA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 5ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013949-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EROS ZEMEREL RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1013949-93.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EROS ZEMEREL 

RODRIGUES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WARLEN 

LEMES DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

12/05/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013950-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRENNO ARAUJO PIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT12937-O 

(ADVOGADO(A))

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

BRUNO FERREIRA GOMES OAB - MT23604-O (ADVOGADO(A))

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RIBEIRO DA SILVA (REU)

 

PROCESSO n. 1013950-78.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BRENNO 

ARAUJO PIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IZONILDES PIO DA 

SILVA, ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA, BRUNO FERREIRA 

GOMES, RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS POLO PASSIVO: 

JOAO RIBEIRO DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 
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partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013778-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANILDES DIAS DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA OAB - MT27232/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARMOSA STORE (REU)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E S P A C H O Intime-se a parte Reclamante para, no 

prazo de 10 (dez) dias, emendar o pedido, apresentando cópia do 

documento pessoal, sob pena de extinção e consequente arquivamento 

do feito. Decorrido o prazo acima assinalado, com ou sem satisfação, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Adauto dos Santos 

Reis Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013958-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR CESAR DA SILVA LAURENTINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1013958-55.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JUNIOR CESAR 

DA SILVA LAURENTINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JÚLIO CÉSAR 

DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 12/05/2020 

Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010156-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAGLI REGINA DE BARBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ROBERTO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR OAB - MT16764/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº: 1010156-49.2020.8.11.0001 Reclamante: 

MAGLI REGINA DE BARBA Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A D E C I S Ã O Informa a parte reclamante 

que a reclamada descumpriu a liminar deferida no evento ID. 29803540, 

apesar de devidamente intimada, consoante se infere dos autos. Desta 

feita, com o fito de assegurar a efetividade da decisão judicial e fortalecer 

a credibilidade do Poder Judiciário, MAJORO a multa cominatória, em razão 

do descumprimento de ordem judicial, no valor de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais). Outrossim, intime-se a parte reclamada para 

RESTABELECER o fornecimento de energia elétrica à residência da parte 

reclamante (UC n° 6/282042-1), referente as faturas do período de 

outubro de 2019 e janeiro de 2020, bem como proceda à exclusão do 

nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 04 

(quatro) horas, sob pena de majoração da multa em caso de 

descumprimento da decisão. Intimem-se. Cumpra-se EM REGIME DE 

PLANTÃO. Adauto dos Santos Reis Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013802-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERICO JUNIOR MONTEIRO DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA SILVA OAB - MT26390/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Diante da presença dos requisitos que 

amparam a concessão da tutela vindicada, defiro o pedido da parte 

reclamante e determino que a parte reclamada providencie, no prazo de 5 

(cinco) dias, a exclusão do nome da parte autora dos bancos de dados 

cadastrais (SCPC, SPC e SERASA), concernente apenas ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa em caso de 

descumprimento da liminar. Intimem-se as partes para comparecer na 

audiência de conciliação já designada. Cumpra-se. Juiz Adauto dos 

Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013839-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRIS APARECIDA DA CRUZ NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO URGENTE DE MEDIDA LIMINAR ajuizada por TAMIRES APARECIDA 

DA CRUZ em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A. O instituto da tutela antecipada possui fundamento 

constitucional, porquanto decorre do direito fundamental à tutela efetiva 

(art. 5.º, inc. XXXV, da CF/88), sendo certo que o direito fundamental 

consagrado no aludido dispositivo garante ao jurisdicionado não apenas o 

direito formal de propor a ação, mas também assegura o direito a uma 

tutela adequada e efetiva. Para o deferimento da tutela antecipada 

exige-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 

300, caput, do CPC). Isto posto, com amparo no artigo 300 e seus 

parágrafos do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, determinando a intimação da 

Reclamada para SUSPENDER a cobrança da fatura referente ao mês de 

janeiro/2020, no valor de R$ 110,29 (cento e dez reais e vinte e nove 

centavos), bem como RESTABELEÇA o fornecimento de energia elétrica 

na Unidade Consumidora da parte autora, no prazo de 04 (quatro) horas, 

sob pena de aplicação de multa em caso de descumprimento da decisão. 

Por outro lado, constato que o fato narrado na petição inicial deriva de 

relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal acima apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Reclamante, 
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devendo a Reclamada apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesma. Aguarde-se a 

realização da audiência de conciliação, já designada nos autos. Cite-se a 

Reclamada do inteiro teor do pedido inicial e intime-a da audiência, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o Reclamante, cientificando-o 

de que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do 

processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inciso I, 

parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se EM REGIME DE PLANTÃO. Adauto 

dos Santos Reis Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013602-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEMILA BARBOSA TEIXEIRA DIAS OAB - MT27132/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Para o deferimento da tutela antecipada 

exige-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 

300, caput, do CPC). Acerca de referidos requisitos, leciona o mestre 

Humberto Theodoro Júnior que “inequívoca é a prova capaz de autorizar 

uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada. 

A verossimilhança refere-se ao juízo de convencimento a ser feito em 

torno de todo o quadro fático invocado pela parte, não apenas quanto à 

existência de seu direito subjetivo, mas, principalmente, no relativo ao 

perigo de dano e sua irreparabilidade”. (in Processo Cautelar, 20ª ed., 

Editora Universidade de Direito, pág. 452). Analisados os documentos 

trazidos com a inicial, tenho que não assiste à Reclamante em pleitear a 

antecipação dos efeitos da tutela, pois ausente o requisito fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, diante do contexto 

fático que se apresenta nos autos, tenho que o pleito autoral ainda 

ressente de maior dilação probatória, o que por certo será realizado no 

decorrer da instrução processual, não se mostrando possível, neste 

momento processual. Pelo exposto, não preenchendo os requisitos 

necessários à concessão da medida perquirida, INDEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA, vindicado pela parte Reclamante. Anoto, outrossim, 

que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo 

direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da 

experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor da reclamante, devendo a 

reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo de direito do mesmo. No mais, intimem-se as 

partes para comparecer na audiência de conciliação já designada. Pelo 

mesmo mandado, cite-se a parte Requerida para querendo contestar, no 

prazo legal, indicando-se provas, sob pena de se presumirem aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela Requerente, caso não seja a 

ação contestada. Intimem-se. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013958-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR CESAR DA SILVA LAURENTINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE LIMINAR ajuizada por JUNIOR CESAR DA SILVA LAURENTINO 

em desfavor de ÁGUAS CUIABÁ S/A. O instituto da tutela antecipada 

possui fundamento constitucional, porquanto decorre do direito 

fundamental à tutela efetiva (art. 5.º, inc. XXXV, da CF/88), sendo certo 

que o direito fundamental consagrado no aludido dispositivo garante ao 

jurisdicionado não apenas o direito formal de propor a ação, mas também 

assegura o direito a uma tutela adequada e efetiva. Para o deferimento da 

tutela antecipada exige-se à existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (art. 300, caput, do CPC). Isto posto, com amparo no artigo 300 e 

seus parágrafos do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, determinando a intimação da 

Reclamada para RESTABELECER o fornecimento de água na residência da 

reclamante, bem como abster-se de incluir o nome do autor no rol de 

inadimplentes, concernente apenas as faturas discutidas nos autos, no 

prazo de 04 (quatro) horas, sob pena de aplicação de multa em caso de 

descumprimento da decisão. Por outro lado, constato que o fato narrado 

na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do 

consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal acima apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da 

prova em favor do Reclamante, devendo a Reclamada apresentar prova 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito 

do mesma. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação, já 

designada nos autos. Cite-se a Reclamada do inteiro teor do pedido inicial 

e intime-a da audiência, com advertência de que o não comparecimento 

implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o 

Reclamante, cientificando-o de que a ausência injustificada na audiência 

ensejará a extinção do processo e condenação nas custas processuais 

(art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). Expeça-se o 

necessário. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se EM REGIME DE 

PLANTÃO. Adauto dos Santos Reis Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012340-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO OLIVEIRA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE SHEILLA DE ANDRADE OAB - MT8769-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Informa a parte reclamante que a reclamada descumpriu a 

decisão proferida nos autos. Verifica-se nos autos que a parte Reclamada 

deixou de cumprir a obrigação. Desta feita, com o fito de assegurar a 

efetividade da decisão judicial e fortalecer a credibilidade do Poder 

Judiciário, aplico a multa cominatória, em razão do descumprimento de 

ordem judicial, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Outrossim, intime-se a 

reclamante para RESTABELECER o fornecimento de água na residência da 

autora, no prazo de 04 (quatro) horas, sob pena de majoração da multa 

aplicada. Intimem-se. Cumpra-se no plantão. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001448-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CEMIRA FERREIRA DE LIMA TAKASE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO TAKASE OAB - MT0011640A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA OAB - MT19462-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1001448-10.2020.8.11.0001 Reclamante: 

CEMIRA FERREIRA DE LIMA TAKASE Reclamada: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Inexistindo 

preliminares, passo à análise do mérito. A Reclamante alega na petição 

inicial: - que é usuária do plano de saúde da Reclamada, e, tendo sido 

diagnosticada com SARCOMA DO ESTROMA ENDOMETRIAL DE ALTO 

GRAU; -que após o tratamento de quimioterapia e radioterapia, sua médica 

solicitou a realização do exame PET SCAN-CT para avaliação da cura e ou 

diminuição da doença, porém a Reclamada negou a cobertura do referido 

procedimento sob o argumento de que ele não consta no rol obrigatório 

pelos planos de saúde; - que fez pedido de reconsideração, porém a 

decisão foi mantida pela Reclamada. A Reclamada aduz na defesa: - que 

não cometeu nenhum ilícito, pois a realização do exame de PET SCAN-CT 

em caso de SARCOMA ENDOTELIAL, não se enquadra dentro das 

diretrizes estabelecidas pela ANS, sendo que não há a cobertura deste 

em decorrência das limitações contratuais. Da análise do processo e os 

documentos a ele acostados, verifica-se que restou comprovada a 

necessidade do tratamento receitado pelo médico, conforme documentos 

anexados na petição inicial. Ressalta-se, que não há no contrato de 

prestação de saúde firmado entre as partes, cláusula expressa que 

exclua o tratamento solicitado, eis que o tratamento indicado não consta 

na cláusula de serviços não cobertos pelo contrato ou em qualquer outra 

cláusula do referido contrato. Sendo assim, resta demonstrada a falha na 

prestação de serviço por parte da empresa Reclamada, eis que não 

trouxe nenhuma justificativa plausível para a recusa da realização do 

procedimento determinado pelo médico da paciente, nos termos do art. 14, 

§1º, I, do CDC. Salienta-se, ainda, que não cabe à empresa de plano de 

saúde determinar quais exames/procedimentos que devem ser realizados 

quando já pré-determinados pelo médico que assiste ao paciente, 

impossibilitando, assim, a aplicação de tratamento e terapia adequados 

para o caso. Assim, ao negar a realização do procedimento determinado 

pelo médico a Reclamada feriu os direitos da segurada, devendo reparar 

os danos a ela causados. Corroborando: “CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE 

SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA DE ENDOMÉTRIO. EXAME PET-CT. 

NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO ATENDIMENTO ÀS 

CONDIÇÕES DA DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO. DANO MORAL. 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. 

RAZOABILIDADE. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face 

de sentença que julgou procedente o pedido da autora quanto à apelante, 

para que esta autorizasse a realização do exame PET-CT, conforme 

prescrição médica, além de condená-la ao pagamento de R$ 7.000,00 

(sete mil reais) a título de danos morais. 2. É descabida a negativa de 

cobertura de realização de exame indicado pelo médico, quando 

necessário e justificado para esclarecimento acerca da extensão da 

doença, bem como para determinar a melhor terapêutica a ser realizada na 

paciente, além de haver previsão de cobertura do exame segundo as 

condições estabelecidas por sua Diretriz de Utilização (DUT). 3. Somente 

ao médico assistente é dado estabelecer a terapêutica mais adequada ao 

caso específico da paciente; a seguradora não está habilitada e tampouco 

autorizada a negar custeio do exame solicitado. 4. Considera-se- ilícito 

contratual, capaz de gerar indenização por danos morais, a negativa do 

plano de saúde em custear o exame prescrito por médico, cuja a finalidade 

é determinar o melhor tratamento ao segurado. 5. Se a fixação do valor da 

indenização obedeceu aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, não há que se falar em redução do quantum. 6. 

Recurso Conhecido e Desprovido. (TJ DF 0712515-67.2018.807.0001 – 

Relator: Sandoval Oliveira, Julgamento 15/05/2019, Segunda Turma Cível, 

Publicado: 17/05/2019). Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação 

para: CONDENAR a parte reclamada a indenizar a autora pelos danos 

morais por ela suportados, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o qual 

deverá ser corrigido monetariamente (INPC) a partir desta decisão e 

acrescido de juros legais a partir da citação. MANTENHO A LIMINAR 

CONCEDIDA NO ID 28162610; Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Diani de Moraes Juíza Leiga Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS Juiz de Direito

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013784-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO BELO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013784-46.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEONARDO 

BELO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KARINA 

CAVALCANTE ROCHA, MELQUISEDEC JOSE ROLDAO POLO PASSIVO: 

BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 14/05/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008741-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO TEODORO DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA OAB - MT36891-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1008741-31.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

BENEDITO TEODORO DE MATOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, 

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DESPACHO 

Vistos. Trata-se de Ação Declaratória de Ilegalidade de Retenção de 

Salário c/ Pedido de Tutela Provisória de Urgência c/c Indenização Por 

Danos Morais e Materiais. O requerente aduz que os demandados não 

cumpriram a decisão, requerendo a majoração da multa. Analisando os 

autos, constato que o extrato aportado ao feito não é suficiente para 

provar o suposto descumprimento da ordem judicial, uma vez que indica a 

cobrança anterior a intimação dos requeridos. Assim, intime-se o 

requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar o extrato atualizado e 

legível, sob pena de indeferimento. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, concluso para análise do pedido de urgência. Às 

providências. Cumpra-se expedindo o necessário. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013792-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1013792-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAUL 

RODRIGUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ERICK RAFAEL 

DA SILVA LEITE POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 
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Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 14/05/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013794-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA ALVES DOMINGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013794-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NEUZA ALVES 

DOMINGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANE BORDIGNON DA 

SILVA POLO PASSIVO: MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA 

INCORPORACOES SPE LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 14/05/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013803-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX BISMARK DE ARAUJO MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013803-52.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALEX BISMARK 

DE ARAUJO MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 14/05/2020 Hora: 09:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005923-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA GARCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: 6ª JEC Data: 13/05/2020 

Hora: 14:20 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º Juizado serão 

realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009367-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA LETICIA COSTA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: PAUTA CONCENTRADA 

Data: 17/04/2020 Hora: 16:00 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º 

Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000438-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENTAL DIAGNOSIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELLEN RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 13/05/2020 Hora: 15:30 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008383-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ELAINE COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: PAUTA CONCENTRADA 

Data: 17/04/2020 Hora: 14:15 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º 

Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007188-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESIANE NUNES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: PAUTA CONCENTRADA 

Data: 17/04/2020 Hora: 14:00 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º 
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Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017391-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA APARECIDA STOCKER (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020050-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORRAYNE STHEFANY RIBEIRO MOURA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013816-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO BISPO CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1013816-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIO BISPO 

CONCEICAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 14/05/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013817-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAIRSON VIEIRA DE ALMEIDA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA ILANNA SOUZA DERVALHE OAB - MT25070-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1013817-36.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LAIRSON VIEIRA 

DE ALMEIDA FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NADIA ILANNA 

SOUZA DERVALHE POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

14/05/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013827-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIA DE MAGALHAES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1013827-80.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIO GUIA DE 

MAGALHAES SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 14/05/2020 Hora: 10:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013843-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL DOMINGOS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE DE MORAES FILHO OAB - MT3964-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1013843-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ABEL DOMINGOS 

DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JORGE DE MORAES FILHO 

POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 14/05/2020 Hora: 10:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013849-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERLIN JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013849-41.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO FERLIN 

JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO PAULO BARRETO 

TAVARES POLO PASSIVO: LATAM AIRLINES GROUP S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 14/05/2020 

Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012616-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODNEI BORGES MIRANDA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE MARTINS BORGES OAB - MT15409/E (ADVOGADO(A))

WANDERSON AUGUSTO ALVES DE SOUZA OAB - MT22535/O-O 

(ADVOGADO(A))

EDMILSON DE SOUSA FERREIRA OAB - MT23175/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(TESTEMUNHA)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 
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Sala: 6ª JEC Data: 14/05/2020 Hora: 10:50 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013864-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS HENRIQUE RODRIGUES DE QUEIROZ SANTIAGO FERREIRA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013864-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MATHEUS 

HENRIQUE RODRIGUES DE QUEIROZ SANTIAGO FERREIRA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAM BARBOSA DE MOURA 

POLO PASSIVO: IUNI EDUCACIONAL S/A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 14/05/2020 Hora: 11:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004982-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA DOMINGUES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA OAB - MT25681/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: 6ª JEC Data: 14/05/2020 

Hora: 11:10 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º Juizado serão 

realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004994-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CARMO DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: 6ª JEC Data: 14/05/2020 

Hora: 11:20 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º Juizado serão 

realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008286-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte promovente para manifestar-se, no prazo de 

5 (cinco) dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como a satisfação do 

débito, caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à 

extinção do processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013871-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CIDA ANTONIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013871-02.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CIDA ANTONIA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DENILSON NASSARDEN 

PAIVA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 14/05/2020 Hora: 11:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004223-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDA BATISTA CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO JUVENAL DA SILVA OAB - MT21162/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO GOMES MOREIRA OAB - MT26524-O (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: 6ª JEC Data: 14/05/2020 

Hora: 11:40 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º Juizado serão 

realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006179-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLY CARVALHO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 
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pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: 6ª JEC Data: 14/05/2020 

Hora: 11:50 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º Juizado serão 

realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005945-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: 6ª JEC Data: 14/05/2020 

Hora: 12:00 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º Juizado serão 

realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1014672-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO VENDRAME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte promovente para manifestar-se, no prazo de 

5 (cinco) dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como a satisfação do 

débito, caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à 

extinção do processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005090-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SPADA SALGUEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SPADA SALGUEIRO OAB - MT17789-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: 6ª JEC Data: 14/05/2020 

Hora: 12:10 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º Juizado serão 

realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016019-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/12/2019 Hora: 11:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016019-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, autorizado pelo provimento 55/2007-CGJ c/c art. 

203, § 4°, do CPC, passo a impulsionar estes autos para intimar a parte 

executada para em 15 (quinze) dias efetuar o pagamento, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523, §1º, 1ª parte do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005213-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES OAB - MT15557/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: 6ª JEC Data: 14/05/2020 

Hora: 12:20 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º Juizado serão 

realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013882-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER SANTOS LEQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER ADAO CORREA OAB - MT27632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013882-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WALTER 

SANTOS LEQUE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WENDER ADAO 

CORREA POLO PASSIVO: BANCO ITAUCARD S/A FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 14/05/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 
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pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005243-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ NEVES GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ NEVES GOMES OAB - MT17234-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: 6ª JEC Data: 14/05/2020 

Hora: 14:10 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º Juizado serão 

realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005250-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON GRACAS FONSECA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: 6ª JEC Data: 14/05/2020 

Hora: 14:20 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º Juizado serão 

realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008973-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS SANTOS MATTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

FELLIPE BAEZ MALHEIROS OAB - MT18517/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008973-77.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MATHEUS SANTOS MATTA REQUERIDO: IUNI 

EDUCACIONAL S/A. Vistos etc. Cumpra-se a decisão da ID:26973885, 

remetendo para o Juiz Substituto. Às providências. Dr. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016244-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON SANTANA DE CAMPOS MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO NAFAL DE CARVALHO OAB - MT26589/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 21/01/2020 Hora: 10:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016244-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON SANTANA DE CAMPOS MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO NAFAL DE CARVALHO OAB - MT26589/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, autorizado pelo provimento 55/2007-CGJ c/c art. 

203, § 4°, do CPC, passo a impulsionar estes autos para intimar a parte 

executada para em 15 (quinze) dias efetuar o pagamento, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523, §1º, 1ª parte do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004800-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO TULIO ASSIS FERREIRA E ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY OAB - MT6692/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EQUIPE ASSISTENCIA MEDICA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: 6ª JEC Data: 14/05/2020 

Hora: 14:30 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º Juizado serão 

realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005659-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIRELLE CORREIA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: 6ª JEC Data: 14/05/2020 

Hora: 14:40 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º Juizado serão 

realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008837-46.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIMAIARA GOMES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007300-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA RIBAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON MASSAHARU MURAI OAB - MT16783-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 07/04/2020 Hora: 09:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005935-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ATILA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 14/05/2020 Hora: 14:50 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005935-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ATILA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) DO SEXTO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ PROCESSO N. 

1005935-23.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.091,32 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: CARLOS ATILA DE ALMEIDA Advogado do(a) 

REQUERENTE: NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - MT26935/O 

REQUERIDO(A): Nome: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA 

CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 

Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - MT13245-A FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

acima qualificada, por todo o conteúdo da petição inicial e documentos que 

se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas, bem como sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de 

conciliação designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 6ª 

JEC Data: 14/05/2020 Hora: 14:50 LOCAL DA AUDIÊNCIA: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I (lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada-BIM), Cuiabá-MT. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias, após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. CUIABÁ, 19 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Dayne Fátima Barbosa Couto Abalen Leite Gestora Judiciária- 

6º JEC OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Sede do juízo e Informações:Av. Historiador Rubens de 

Mendonça, nº 1894, Térreo, Complexo Maruanã, Bairro Bosque da Saúde, 

Cuiabá-MT.- fone: 65-3313-8000 INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005935-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ATILA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 
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CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: 6ª JEC Data: 14/05/2020 

Hora: 14:50 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º Juizado serão 

realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017805-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIDE MARIA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, autorizado pelo provimento 55/2007-CGJ c/c art. 

203, § 4°, do CPC, passo a impulsionar estes autos para intimar a parte 

executada para em 15 (quinze) dias efetuar o pagamento, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523, §1º, 1ª parte do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012596-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA BOAVENTURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO CAPOROSSI E SILVA OAB - MT6183-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 05/05/2020 Hora: 14:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013882-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER SANTOS LEQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER ADAO CORREA OAB - MT27632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 14/05/2020 Hora: 14:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012364-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EGINA MARIA GOMES BRUM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERLA CRISTINA LUZ DE OLIVEIRA HIRAE OAB - MT12468-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENTESIM CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME (REU)

Marcel (REU)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013901-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013901-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDSON 

RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RONAN DA COSTA MARQUES POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 14/05/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 19 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011957-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT14760-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO JORGE SILVA MACHADO (REU)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010182-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE RAMALHETE FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PROJETO MT I INCORPORACOES SPE LTDA (REU)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005056-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS SCHROEDER (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: 6ª JEC Data: 14/05/2020 

Hora: 15:10 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º Juizado serão 

realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009261-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DOS MONTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GONCALVES DE QUEIROZ (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005819-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEACIL DA COSTA MONTEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA MONTEIRO OAB - MT10517-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: 6ª JEC Data: 14/05/2020 

Hora: 15:20 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º Juizado serão 

realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013915-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVONE PEREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013915-21.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIVONE 

PEREIRA DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ROBERTO 

BORGES PORTO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 14/05/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010662-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE GOMES PAVEZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIM DAS AMERICAS FIT ACADEMIA LTDA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019171-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLINICA ODONTOLOGICA SANTE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR OAB - MT6911-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL BARKERT (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003746-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR DOURADO DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ISRAEL DA SILVA OAB - MT15163-O (ADVOGADO(A))

JUCIMARA ISRAEL DA SILVA OAB - MT26206/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA OAB - MT13786-O 

(ADVOGADO(A))

 

Considerando o decurso do prazo em branco para o pagamento voluntário 

da condenação procedo à intimação da parte exequente para se 

manifestar no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005387-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DALIANY ARRUDA DOS SANTOS PACHECO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER RAYMUNDO TALHARTE OAB - MT26523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: 6ª JEC Data: 14/05/2020 

Hora: 16:00 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º Juizado serão 

realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006018-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INIVALDO DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: 6ª JEC Data: 14/05/2020 

Hora: 16:10 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º Juizado serão 

realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008771-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDENILSON SOARES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA OAB - SP0138190A 

(ADVOGADO(A))

 

Considerando o decurso do prazo em branco para o pagamento voluntário 

da condenação procedo à intimação da parte exequente para se 

manifestar no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007233-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAHAM KHALIL WIHBY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT3844-O (ADVOGADO(A))

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT6910-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ORIGINAL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO LALONI TRINDADE OAB - SP0086908A (ADVOGADO(A))

 

Considerando o decurso do prazo em branco para o pagamento voluntário 

da condenação procedo à intimação da parte exequente para se 

manifestar no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013817-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAIRSON VIEIRA DE ALMEIDA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA ILANNA SOUZA DERVALHE OAB - MT25070-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 14/05/2020 Hora: 10:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013946-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO EMERSON MARTINS E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323-O (ADVOGADO(A))

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT14250-A (ADVOGADO(A))

DANIELLA GONCALVES FERREIRA OAB - MT21397-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINCO URBANISMO LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1013946-41.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADRIANO 

EMERSON MARTINS E SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LIONAY 

LOPES FIGUEIREDO, DANIELLA GONCALVES FERREIRA, PAULO VINICIO 

PORTO DE AQUINO POLO PASSIVO: GINCO URBANISMO LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

14/05/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010836-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SPADA SALGUEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SPADA SALGUEIRO OAB - MT17789-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1010836-34.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

RODRIGO SPADA SALGUEIRO REQUERIDO: LOJAS AMERICANAS S.A., 

B2W COMPANHIA DIGITAL DESPACHO VISTOS Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO POR MORAIS formada 

pelas partes acima indicadas, todos qualificados nos autos. O demandante 

alega que adquiriu uma televisão através do site da requerida. Aduz que 

efetuou a compra em 19/10/2019 e que até o presente momento não 

recebeu o produto. Requer, em tutela de urgência, que a requerida efetue 

a imediata entrega da televisão. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da 

prova. Analisando os autos, constato a impossibilidade de apreciar, neste 

momento, o pedido do autor, pois deixou de juntar ao feito a nota fiscal de 

compra do produto e o comprovante de pagamento na integra. Assim, em 

atenção aos princípios da celeridade e economia processuais, INTIME-SE o 

autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial para juntar ao 

feito os documentos citados acima, sob pena de indeferimento do pedido. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para apreciação 

do pedido de tutela de urgência. Às providências. Dr. Júlio César Molina 

Duarte Monteiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011021-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANA CASTRO SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011021-72.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: VIVIANA CASTRO SILVEIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO VISTOS Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE ANTCIPAÇÃO DE TUTELA movido 

por VIVIANA CASTRO SILVEIRA, em desfavor do BRADESCO CARTÕES 

S/A. O autor alega que utiliza o cartão de crédito da requerida nº 6363 

XXXX XXXX 4952. Assevera que constatou cobranças indevidas em sua 

fatura descriminado como “cielo aluguel leitor” nos meses de 

setembro/2019, outubro/2019, novembro/2019, dezembro/2019, 

janeiro/2020, fevereiro/2020 e março/2020. Ressalta que existe outra ação 

de nº 8022785-04.2018.811.0001 (Segundo Juizado de Cuiabá/MT) que 

possuem as mesmas partes e que as cobranças em discussão desta lide 

são de 2015 a 2017 em relação ao seu cartão de crédito, a qual já 

transitou em julgado. Requer em tutela de urgência, que a requerida se 

abstenha de efetuar novas cobranças em sua fatura do cartão de crédito 

relativo a cobrança indevida descriminado como “cielo aluguel leitor”. 

Pleiteia ainda a inversão do ônus da prova. Analisando os autos, constato 

a impossibilidade de apreciar, neste momento, o pedido do autor, pois 

deixou de juntar ao feito comprovante de endereço em seu nome. Assim, 

em atenção aos princípios da celeridade e economia processuais, 

INTIME-SE o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial para 

juntar ao feito os documentos citados acima, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para 

apreciação do pedido de tutela de urgência. Às providências. Dr. Júlio 

César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013705-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS OAB - MT17703-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)
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EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 13/05/2020 Hora: 17:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013515-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROZENIL CARLOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT22356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 14/05/2020 Hora: 15:40 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013961-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANUELLA CRISTINA DE LIMA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1013961-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MANUELLA 

CRISTINA DE LIMA E SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WARLEN 

LEMES DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 14/05/2020 

Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016840-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO LE CHAMP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT8067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO OAB - MT24535/O 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016840-24.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO LE CHAMP EXECUTADO: 

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA Vistos. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Da preliminar de 

ilegitimidade passiva. Deixo para analisar posteriormente a preliminar de 

ilegitimidade passiva ad causam arguida pela embargante, uma vez que se 

confunde com o próprio mérito da demanda. No Mérito Decido. Trata-se de 

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINAIS opostos por 

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA (EMBARGANTE), em desfavor de 

CONDOMINIO DO EDIFICIO LE CHAMP (Embargado). Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste ao embargante. O que se tem de relevante para o deslinde da 

causa é que o Exequente/embargado promove contra a embargante ação 

de Execução por Título Extrajudicial ao fundamento de que é credor da 

executada, ora embargante, na quantia líquida, certa e exigível de R$ 

5.680,18 (cinco mil, seiscentos e oitenta reais e dezoito centavos), relativa 

às despesas condominiais do período de julho a outubro/2019, conforme 

planilha em mov. ID 26149045. Em defesa, o executado/embargante aduz 

que a responsabilidade do pagamento de aludidas cotas seria de 

terceiros, para quem teriam vendido a unidade de imóvel denominada 

Apartamento nº 301, do Condomínio Le Champ, trazendo o habite-se (mov. 

ID 26574053), termo de entrega de chaves (mov. ID 26574055) e contrato 

de promessa de compra e venda (mov. ID 26574053). Logo, restou 

incontroverso que a parte executada detinha a propriedade e posse direta 

do imóvel em questão somente até março/2017, quando a unidade foi 

vendida para ANA MARIA MESQUITA CORREA DA COSTA, conforme o 

Termo de Entrega das chaves datado de 03/03/2017. Por outro lado, as 

cobranças realizadas pela parte exequente dizem respeito aos meses 

julho a outubro/2019, quando notadamente não havia mais nenhuma 

responsabilidade da executada sobre o referido imóvel. Segundo a 

entendimento pacificado sobre o tema, as taxas de condomínio são de 

responsabilidade da construtora/incorporadora somente até a entrega das 

chaves ao comprador/adquirente. Essa premissa força reconhecer a 

inexigibilidade do título executório apresentado pela exequente frente à 

total ilegitimidade da parte executada para responder por tais débitos. 

Reputa-se assim existente a relação jurídica entre as partes, sendo 

inequívoca a ilegitimidade da execução proposta. Ante o exposto, conheço 

dos EMBARGOS À EXECUÇÃO apresentados pelo executado e no mérito 

julgo-os procedentes o fim de declarar a inexistência dos débitos 

cobrados em face da executada, e o faço com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Ainda, CONDENO o exequente ao 

pagamento das custas processuais, com fulcro no art. 55, II, da Lei 

9.099/95. Sem honorários advocatícios, em razão do disposto no art. 54 

da mesma lei. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. P.I.C. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Arthur George da Silva Barros Juiz 

Leigo Vistos. Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

Cuiabá, data registrada no sistema. JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013963-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL ANTONIO GUIA DE LARA PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL ANTONIO GUIA DE LARA PINTO OAB - MT17638-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1013963-77.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EMANUEL 

ANTONIO GUIA DE LARA PINTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EMANUEL ANTONIO GUIA DE LARA PINTO POLO PASSIVO: CLARO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

14/05/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005659-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIRELLE CORREIA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))
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Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: 6ª JEC Data: 14/05/2020 

Hora: 14:40 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º Juizado serão 

realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012825-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO OAB - MT11635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012825-75.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO REQUERIDO: CLARO S.A. 

Vistos. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer em Decorrência de Ato 

Ilícito c/c Danos Morais c/ Pedido de Tutela Antecipada. Narra o reclamante 

que havia formalizado um acordo com a requerida no mês de 

dezembro/2019, acordo este referente as parcelas que foram 

recalculadas conforme contrato de adesão ao combo da NET, o valor total 

do acordo era de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), com parcelas 

mensais no valor de R$ 158,46 (cento e cinquenta e oito reais e quarenta 

e seis centavos) com vencimentos todo dia 04 de cada mês, exceto o 

valor da entrada que foi para o dia 10/12/2019. Narra também que ficou 

acordado que o canal telecine voltaria ao combo, como voltou, e que o 

saldo remanescente do acordo seria para o dia 18/03/2020, bem como as 

faturas do mês também para a mesma data e que não haveria interrupção 

do sinal da TV, Internet e Telefone. A parte autora requer, seja deferida a 

liminar vindicada, determinando que a reclamada proceda com o 

restabelecimento do sinal de TV, Internet e telefone, assim como, pleiteia, 

ainda, a inversão do ônus da prova. Pois bem, para a concessão do 

liminar invocada é imprescindível que a parte autora comprove os 

requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do 

direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Compulsando os autos, constato que a pretensão tutelar da reclamante 

não merece acolhimento. Verifica-se que o autor deixou de juntar o 

contrato celebrado entre as partes para provar os serviços adquiridos e, 

ainda, não acostou os termos do contrato, em que especifica a 

manutenção dos serviços, inclusive Telecine, mediante o pagamento das 

prestações. Ademais, inexiste prova de que o suplicado suspendeu os 

serviços. Com isso, não há prova da probabilidade do direito invocado, 

sendo necessário aguardar a dilação probatória para a elucidação dos 

fatos indicados na exordial. Ressalto, ainda, que não há perigo de dano 

para o caso de concessão ao final, em razão da ausência de prova da 

suspensão da prestação dos serviços. O demandante requer a inversão 

do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que o Código 

de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes 

amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor 

previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da 

inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessária a presença dos requisitos mencionados. No caso, constato 

que estão presentes os requisitos supramencionados. Assim, é 

necessária a concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a 

clara hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Posto isso, acolho o pedido de 

inversão do ônus da prova. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de 

tutela de urgência por ausência dos requisitos legais. Cite-se a requerida e 

intimem-se as partes para comparecerem na audiência de conciliação 

outrora já designada. DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, 

devendo o requerido, no momento da apresentação da defesa, aportar ao 

feito o contrato celebrado entre as partes, o acordo pactuado e o extrato 

de consumo dos serviços a partir de 12/03/2020. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento do requerido na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(artigo 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 

(cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato. Intime-se 

a reclamante, consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011300-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAGDIELY ROPCK SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011300-58.2020.8.11.0001. 

AUTOR: MAGDIELY ROPCK SILVA REU: V H E R CURSOS EDUCACIONAIS 

LTDA - EPP Vistos. Trata-se de Ação de Obrigação de Entregar c/c 

Indenização Por Danos Morais c/ Pedido de Tutela Antecipada. Narra a 

reclamante que entabulou contrato junto a reclamada para realização do 

curso de graduação em Tecnólogo em Gestão Ambiental, tendo concluído 

em fevereiro de 2019, conforme consta nos autos. Narra também que 

todos os débitos contraídos pela reclamante foram integralmente quitados 

junto a instituição de ensino reclamada, mas após o fim do curso, com as 

parcelas devidamente pagas e solicitado formalmente a instituição 

reclamada, a mesma não entregou a reclamante, até a presente data, o 

seu certificado de conclusão de curso, o histórico e o diploma, uma vez 

que já se passaram um ano desde o fim do curso. A parte autora reque 

que seja deferida a liminar vindicada, determinando que a instituição de 

ensino reclamada entregue a autora o certificado de conclusão do curso, 

histórico e diploma, assim como, pleiteia, ainda, a inversão do ônus da 

prova. Pois bem, para a concessão do liminar invocada é imprescindível 

que a parte autora comprove os requisitos indicados no artigo 300, do 

CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, constato que a 

pretensão tutelar da reclamante merece prosperar, porquanto os 

documentos aportados aos autos na exordial (ID. 29957818 e 29958796) 

demonstram, neste momento, a tutela de urgência invocada. Friso que a 

demandante comprovou a realização do curso, bem como a inércia da 

parte demandada em entregar o documento. Outrossim, prima facie, sob 

um juízo de cognição sumária, verifico estarem presentes os requisitos 

autorizativos da medida, mais precisamente a prova inequívoca do direito 

da autora em ter seu diploma do curso superior para o qual fora aprovada, 

devendo o requerido ser compelido à entregar. Ademais, os documentos 

acarreados aos autos mencionam a urgência relatada na inicial logo, 

necessário o acolhimento do pedido liminar para aferir a veracidade das 

arguições elencadas na peça de ingresso. Ressalto que o deferimento do 

pedido de urgência não causa prejuízo algum para a demandada. Deste 

modo, o deferimento do pedido é medida que se impõe. A demandante 

requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, 

verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma 

vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 
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Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ordeno 

que instituição de ensino reclamada, entregue o CERTIFICADO DE 

CONCLUSÃO DO CURSO, HISTÓRICO E DIPLOMA, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Fixo multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) no caso de 

descumprimento da ordem. Acolho o pedido de inversão do ônus da 

prova. Citem-se a requerida e intimem-se as partes para comparecerem na 

audiência de conciliação outrora já designada. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento do requerido na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(artigo 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 

(cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato. Intime-se 

a reclamante, consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010603-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIELE BATISTA MENEZES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010603-37.2020.8.11.0001. 

AUTOR: THIELE BATISTA MENEZES REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por 

THIELE BATISTA MENEZES, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. O demandante alega que o requerido 

enviou faturas nos meses de 09/2018 no valor de R$ 432,54 

(quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), e no 

mês 10/2018 no valor de R$ 462,06 (quatrocentos e sessenta e dois reais 

e seis centavos) e no mês de março/2020 no valor de R$ 482,71 

(quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e um centavos) acima da 

sua média de consumo. Assevera que o requerido está ameaçando 

efetuar a suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua unidade 

consumidora n. A U/C 6/2210976-3. Requer, em tutela de urgência, que a 

requerida se abstenha de efetuar a suspensão dos serviços de energia 

elétrica em sua residência, bem como a suspensão dos débitos em 

discussão e se abstenha de inserir seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. É o breve Relato. 

Fundamento e Decido. Inicialmente, recebo a emenda da petição inicial (ID. 

30249090). Para a concessão do pedido de urgência é imprescindível que 

a parte autora comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, 

quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, constato que a 

pretensão do autor não merece prosperar, porquanto as faturas dos 

meses de 09/2018 no valor de R$ 432,54 (quatrocentos e trinta e dois 

reais e cinquenta e quatro centavos), e no mês 10/2018 no valor de R$ 

462,06 (quatrocentos e sessenta e dois reais e seis centavos) e 

março/2020 no valor de R$ 482,71 (quatrocentos e oitenta e dois reais e 

setenta e um centavos) não estão fora da sua média de consumo. 

Conforme histórico de pagamento/consumo colacionado no ID 30249905 

as referidas faturas se encontram dentro da sua média de consumo em 

relação ao ano base de 2018/2019, deste modo não há indícios de valores 

exorbitantes conforme contestado pelo requerente. Friso, ainda, que a 

média indicada na exordial ( R$ 313,00) não apresenta disparidade 

exorbitante com as faturas em discussão. Posto isso, incabível acolher o 

pleito por clara ausência da probabilidade do direito invocado. Assim, o 

indeferimento do pedido é medida que se impõe. O demandante requer a 

inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que 

o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as 

partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a 

concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA neste 

momento, sendo necessário aguardar a dilação probatória. Defiro o pedido 

de inversão do ônus da prova. Cite-se o requerido e intimem-se as partes 

para comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012448-07.2020.8.11.0001
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012448-07.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

LIZIA RAQUEL ROTILI REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A DECISÃO Vistos Trata-se de Ação de Obrigação de 

Fazer c/c Indenização por Danos Morais formada pelas partes acima 

indicadas. O requerente aduz que realizou curso de pós-graduação em 

Ortodontia em estabelecimento da requerida, no período de 14/12/2005 a 

22/07/2008. Assevera que efetuou o pagamento do curso, porém não fora 

entregue o certificado. Registra que necessita do certificado para fins de 

elevação de seus vencimentos. Requer, em tutela de urgência, a entrega 

do certificado de pós-graduação em ortodontia. Pleiteia, ainda, a inversão 

do ônus da prova. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. Para a 

concessão do pedido de urgência é imprescindível que a parte autora 

comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a 

probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação. Analisando os autos, constato a impossibilidade de 

acolher o pedido do demandante, porquanto inexiste prova hábil que 

comprove a quitação do curso. Ademais, o suplicante deixou de acostar 

ao feito documento que demonstre a aprovação do curso para possibilitar 

a emissão do certificado. Não obstante as arguições acima registradas, 

constato que não há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, 

uma vez que inexiste indício de que o certificado altere sua remuneração. 

Deste modo, o requerente deixou de provar os requisitos legais para a 

concessão do pleito, sendo imprescindível aguardar a dilação probatória. 

Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE “INDENIZAÇÃO 

C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER” – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – 

REJEITADA – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA 

INDEFERIDA – ASPECTOS NEBULOSOS E CONFUSOS QUE DEMANDAM 

INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO 

PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da 

disponibilização da decisão agravada no DJe, tendo início o prazo para 

interposição do recurso no primeiro dia útil seguinte ao considerado como 

data da publicação, nos termos do art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 

11.419/2006, não havendo falar em intempestividade da interposição do 

agravo de instrumento protocolizado exatamente no último dia do prazo. 2. 

O art. 300, caput, do CPC/2015, estabelece que a “TUTELA de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 
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do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 3. 

Hipótese em que não há no conjunto probatório documentos aptos à 

elucidação dos fatos, de modo que a alegação de que as partes 

celebraram contrato de trespasse ainda não resta suficientemente 

demonstrada, existindo fundada dúvida quanto a esse fato e, portanto, 

quanto à alegada violação ao disposto no art. 1.147 do CC, especialmente 

porque o contrato prevê terceirização dos serviços de assistência 

técnica, não restando satisfatoriamente comprovado que houve alienação 

do fundo de comércio da agravada à agravante. 4. Não estando 

demonstrada a probabilidade do direito invocado, havendo necessidade de 

ampla instrução probatória para o convencimento do magistrado acerca 

das alegações que embasam o pleito autoral, correta a decisão que 

INDEFERE o pedido de antecipação da TUTELA (TUTELA de urgência). 

(N.U 1006717-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019). (Grifei) O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por 

ausência dos requisitos legais. Defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova, devendo o requerido juntar ao feito o histórico de notas do autor, 

bem como o extrato de pagamento. Cite-se o requerido e intimem-se as 

partes para comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021942-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNICINT - UNIAO DE CURSOS INTERATIVOS LTDA EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021942-27.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MONICA FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA REQUERIDO: 

UNICINT - UNIAO DE CURSOS INTERATIVOS LTDA EIRELI - ME DECISÃO 

Vistos Trata-se de Ação de declaração de inexistência de débito pelas 

partes acima indicadas. O requerente aduz que adentrou com ação, no dia 

04/09/2019, contudo não compareceu na audiência de conciliação. 

Registra que a empresa incluiu seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito, porém o débito encontra-se quitado. Requer, em tutela de 

urgência, a exclusão da restrição, o adimplemento do débito e a 

suspensão da exigibilidade do débito. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus 

da prova. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. Considerando que se 

trata dos mesmos fatos arguidos na ação n. 1006162-47.2019.8.11.0001, 

em que fora julgado extinto pelo magistrado titular do 6º Juizado Especial 

Cível desta Comarca-JUIZ II, verifico que aquele é o juízo prevento para 

processar e julgar a demanda, nos termos do artigo 286, II, do CPC. Com 

tais considerações, DECLINO DA COMPETÊNCIA de conhecer e julgar o 

presente feito em favor do juízo prevento e, de consequência, determino 

que se proceda à remessa destes autos ao 6º Juizado Especial Cível 

desta Comarca-JUIZ II, com as homenagens de estilo. Às providências. 

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012616-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODNEI BORGES MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE MARTINS BORGES OAB - MT15409/E (ADVOGADO(A))

WANDERSON AUGUSTO ALVES DE SOUZA OAB - MT22535/O-O 

(ADVOGADO(A))

EDMILSON DE SOUSA FERREIRA OAB - MT23175/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (REU)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012616-09.2020.8.11.0001. AUTOR: 

RODNEI BORGES MIRANDA REU: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

NACIONAL HONDA LTDA DECISÃO Vistos Trata-se de Ação de Obrigação 

de Fazer c/c Danos Morais formada pelas partes acima indicadas. O 

requerente aduz que, na data de 24/10/2019, realizou contrato e efetuou o 

pagamento da primeira parcela no valor de R$ 1.428,33 e realizou o 

pagamento na quantia de R$ 6.100,00 (seis mil e cem reais), sendo 

contemplado com o crédito. Registra que escolheu uma moto de terceiro e 

ao entrar em contato com a empresa, foi informado da necessidade de 

pagamento no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Sustenta que, 

posteriormente, a empresa solicitou a apresentação de um fiador. Anota 

que, após a apresentação do fiador, passou a ter problemas no 

andamento do processo. Assevera que já passou 5 meses, sem solução. 

Requer, em tutela de urgência, o cancelamento do contrato e imediata 

devolução do valor de R$ 11.369,13 (onze mil, trezentos e sessenta e 

nove reais e treze centavos). É o Breve Relato. Fundamento e Decido. 

Para a concessão do pedido de urgência é imprescindível que a parte 

autora comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais 

sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável 

ou de difícil reparação. Analisando os autos, constato a impossibilidade de 

acolher o pedido do demandante, uma vez que há perigo de 

irreversibilidade da medida, sendo vedada a concessão neste momento, 

nos termos do artigo 300, §3º, do CPC. Ademais, não há indícios de prova 

de irregularidade praticada pela empresa, assim, necessário aguardar a 

dilação probatória. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação 

também não foi demonstrado em decorrência da ausência de prejuízo do 

autor para o caso de concessão ao final. Deste modo, o requerente 

deixou de provar os requisitos legais para a concessão do pleito, sendo 

imprescindível aguardar a dilação probatória. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE “INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO 

FAZER” – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEITADA – OBRIGAÇÃO DE 

NÃO FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ASPECTOS 

NEBULOSOS E CONFUSOS QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – 

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se como data da 

publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da decisão 

agravada no DJe, tendo início o prazo para interposição do recurso no 

primeiro dia útil seguinte ao considerado como data da publicação, nos 

termos do art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 11.419/2006, não havendo falar em 

intempestividade da interposição do agravo de instrumento protocolizado 

exatamente no último dia do prazo. 2. O art. 300, caput, do CPC/2015, 

estabelece que a “TUTELA de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” 3. Hipótese em que não há no 

conjunto probatório documentos aptos à elucidação dos fatos, de modo 

que a alegação de que as partes celebraram contrato de trespasse ainda 

não resta suficientemente demonstrada, existindo fundada dúvida quanto 

a esse fato e, portanto, quanto à alegada violação ao disposto no art. 

1.147 do CC, especialmente porque o contrato prevê terceirização dos 

serviços de assistência técnica, não restando satisfatoriamente 

comprovado que houve alienação do fundo de comércio da agravada à 

agravante. 4. Não estando demonstrada a probabilidade do direito 

invocado, havendo necessidade de ampla instrução probatória para o 

convencimento do magistrado acerca das alegações que embasam o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070020/3/2020 Página 549 de 569



pleito autoral, correta a decisão que INDEFERE o pedido de antecipação da 

TUTELA (TUTELA de urgência). (N.U 1006717-67.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA 

FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2019, 

Publicado no DJE 18/06/2019). (Grifei) O demandante requer a inversão do 

ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de 

Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes 

amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor 

previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da 

inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessária a presença dos requisitos mencionados. No caso, constato 

que estão presentes os requisitos supramencionados. Assim, é 

necessária a concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a 

clara hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Diante do exposto, INDEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por ausência dos requisitos legais. 

Defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Cite-se o requerido e 

intimem-se as partes para comparecerem na audiência de conciliação. Na 

carta de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016676-59.2019.8.11.0001
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1016676-59.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JULIANA KAREN DE OLIVEIRA SILVA REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL 

S/A. DECISÃO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS movida por JULIANA KAREN DE OLIVEIRA SILVA em desfavor da 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, todos qualificados nos 

autos. Por motivo de foro íntimo, dou-me por suspeito para presidir o feito 

nos termos do artigo 145, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

cabendo anotar jurisprudência pertinente: “O juiz não é obrigado a declinar 

o motivo de suspeição por foro intimo, porque estão no seu âmago (RTRF. 

1ª Reg. 10/267). No mesmo sentido RT 754/432”. Assim, remetam-se os 

autos ao meu substituto legal. Às providências. Dr. Júlio César Molina 

Duarte Monteiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013864-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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(REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013864-10.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

MATHEUS HENRIQUE RODRIGUES DE QUEIROZ SANTIAGO FERREIRA 

REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. DECISÃO Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER formada pelas partes acima indicadas, todos 

qualificados nos autos. Por motivo de foro íntimo, dou-me por suspeito 

para presidir o feito nos termos do artigo 145, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil, cabendo anotar jurisprudência pertinente: “O juiz não é 

obrigado a declinar o motivo de suspeição por foro intimo, porque estão no 

seu âmago (RTRF. 1ª Reg. 10/267). No mesmo sentido RT 754/432”. 

Assim, remetam-se os autos ao meu substituto legal. Às providências. Dr. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012698-40.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

ANTONIO QUINTEIRO DE ALMEIDA JUNIOR REQUERIDO: VIVO S.A. 

DECISÃO Vistos. Trata-se de Ação de Declaração de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais formada pelas partes acima 

indicadas, todos qualificados nos autos. O demandante alega que possui 

contrato na modalidade plano vivo controle 4,5 GB ilimitado relativo a linha 

telefônica 65-9998-5838, por meio do qual teria disponibilidade dos 

serviços de telefonia e internet ilimitados. Ressalta que até o ano de 2014 

pagou por mês o valor de R$ 79,99 (setenta e nove reais e noventa e 

nove centavos). Assevera que a empresa alterou de forma unilateral o 

contrato, ocasionando o cancelamento da linha pós paga para pré-paga. 

Anota que a empresa efetua cobrança referente ao contrato cancelado. 

Requer, em tutela de urgência, a abstenção de inclusão de seu nome no 

rol de mal pagadores, bem como a exibição de contrato. É o breve Relato. 

Fundamento e Decido. Para a concessão do pedido de urgência é 

imprescindível que a parte autora comprove os requisitos indicados no 

artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, 

constato que a pretensão do autor não merece prosperar, porquanto 

deixou de comprovar a rescisão contratual, bem como a quitação dos 

débitos referentes a linha pós-paga. Ademais, inexiste prejuízo para o 

caso de concessão ao final. Deste modo, o requerente deixou de provar 

os requisitos legais para a concessão do pleito, sendo imprescindível 

aguardar a dilação probatória. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE “INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER” – 

INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEITADA – OBRIGAÇÃO DE NÃO 

FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ASPECTOS NEBULOSOS E 

CONFUSOS QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS 

DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se como data da publicação o 

primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da decisão agravada no 

DJe, tendo início o prazo para interposição do recurso no primeiro dia útil 

seguinte ao considerado como data da publicação, nos termos do art. 4º, 

§§ 3º e 4º, da Lei nº 11.419/2006, não havendo falar em intempestividade 

da interposição do agravo de instrumento protocolizado exatamente no 

último dia do prazo. 2. O art. 300, caput, do CPC/2015, estabelece que a 

“TUTELA de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” 3. Hipótese em que não há no conjunto 

probatório documentos aptos à elucidação dos fatos, de modo que a 

alegação de que as partes celebraram contrato de trespasse ainda não 

resta suficientemente demonstrada, existindo fundada dúvida quanto a 

esse fato e, portanto, quanto à alegada violação ao disposto no art. 1.147 

do CC, especialmente porque o contrato prevê terceirização dos serviços 

de assistência técnica, não restando satisfatoriamente comprovado que 

houve alienação do fundo de comércio da agravada à agravante. 4. Não 

estando demonstrada a probabilidade do direito invocado, havendo 

necessidade de ampla instrução probatória para o convencimento do 

magistrado acerca das alegações que embasam o pleito autoral, correta a 

decisão que INDEFERE o pedido de antecipação da TUTELA (TUTELA de 

urgência). (N.U 1006717-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS 
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CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019). 

(Grifei) No que tange ao pedido de apresentação do contrato, constato a 

desnecessidade de acolher em sede de urgência, visto que se trata de 

produção de provas, sendo passível a juntada na contestação. O 

requerente pleiteia a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Friso que o 

requerente se enquadra como destinatária final no vertente caso. O artigo 

6º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados, uma vez que o fornecedor possui melhores condições 

técnicas ou econômicas pra produzir provas, sendo imprescindível a 

inversão do ônus para a igualdade entre as partes. Diante do exposto, 

INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA POR AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS LEGAIS. Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, 

devendo o demandado juntar ao feito, no momento da defesa, o contrato 

celebrado entre as partes, bem como o extrato de consumo dos serviços 

pela parte autora após o suposto cancelamento. Cite-se o requerido e 

intimem-se as partes para comparecerem na audiência de conciliação. Na 

carta de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007300-15.2020.8.11.0001
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ALESSANDRA FERREIRA RIBAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON MASSAHARU MURAI OAB - MT16783-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1007300-15.2020.8.11.0001. AUTOR: 

ALESSANDRA FERREIRA RIBAS REU: TELEFÔNICA BRASIL S.A. DECISÃO 

Vistos Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por 

Danos Morais formada pelas partes acima indicadas. O requerente aduz 

que mudou para a cidade de Paranavaí-PR em agosto de 2019 e celebrou 

contrato com a empresa requerida relativo aos serviços de internet e 

telefone no valor de R$ 129,90 (cento e vinte e nove reais e noventa 

centavos) por mês. Sustenta que, após dois meses, retornou para 

Cuiabá-MT e solicitou a transferência dos serviços, momento em que fora 

informada da impossibilidade de efetivação em decorrência da ausência 

de sinal de rede. Registra que, para solucionar o problema, a empresa 

realizaria a suspensão temporária do plano pelo prazo de quatro meses, 

com início em outubro de 2019 e término em fevereiro de 2020, com 

isenção de cobrança e, após o prazo, efetuaria nova análise da 

disponibilidade da rede para transferência do plano. Aduz que, caso a 

tentativa de transferência restasse infrutífera, deveria solicitar o 

cancelamento mediante o pagamento da multa pela fidelização. Assegura 

que, em janeiro de 2020, recebeu a cobrança no valor de R$ 140,43 

(cento e quarenta reais e quarenta e três centavos), referente ao mês de 

dezembro de 2019, porém ressalta que não utilizou o plano. Anota que 

entrou em contato com a empresa em 09/01/2019, tendo a atendente 

afirmado que a parte solicitou a reativação do plano em 19/11/2019, que a 

requerida continuava sem disponibilizar o sinal para o endereço e informou 

a possibilidade de cancelamento mediante o pagamento da multa na 

quantia de R$ 264,48 (duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e 

oito centavos). Requer, em tutela de urgência, a abstenção de inclusão de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem como de efetuar 

cobrança referente ao contrato. O pedido do demandante fora indeferido 

em 09/03/2020. O suplicante manifestou pela reconsideração da decisão 

arguindo que juntou pen drive nos autos para provar o acordo realizado. É 

o breve Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão do pedido de 

urgência é imprescindível que a parte autora comprove os requisitos 

indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito 

invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Compulsando os autos, constato que a pretensão do autor merece 

prosperar, porquanto a gravação do atendimento demonstra, neste 

momento, a suspensão da cobrança realizada pela empresa requerida em 

decorrência da ausência de disponibilidade de instalação no novo 

endereço do autor. Registro, ainda, que o requerente negou a existência 

da dívida, bem como a solicitação do serviço no mês de novembro de 

2019, assim, incabível atribuir ao demandante o ônus de provar a 

irregularidade da cobrança por se tratar de prova negativa. Deste modo, 

constato que o requerente demonstrou, neste momento, a probabilidade do 

direito invocado. O perigo de dano é evidente, uma vez que a concessão 

do pleito ao final ocasionará prejuízo para a parte por possibilitar a 

restrição de seu nome no rol de mal pagadores. Ressalto que o 

deferimento do pedido de urgência não causa prejuízo para a demandada, 

uma vez que não exclui o crédito. Nesse sentido: PODER JUDICIÁRIO DE 

M A T O  G R O S S O T R I B U N A L  D E  J U S T I Ç A 

1001035-34.2019.8.11.0000AGRAVANTE: IVANEA GRIGORIO VIDAL 

CASTRO AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHOEMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA – 

DETERMINAÇÃO DE NÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - 

ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES – DECLARAÇÃO DE DÍVIDA 

INEXISTENTE – INVIABILIDADE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA -RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.Tratando-se de suposto débito pretérito de 

consumo de ENERGIA elétrica e verificada a DISCREPÂNCIA nas faturas 

nos meses subsequentes, é cabível o deferimento de tutela de urgência 

para que a concessionária se abstenha de suspender o serviço.A 

declaração de inexistência da dívida só é viável após investigação 

aprofundada em instrução processual. (N.U 1001035-34.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 

27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019)(Grifei) Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Ademais, se trata de prova negativa, sendo necessária a inversão. Diante 

do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino a 

abstenção de inclusão do nome do suplicante nos órgãos de proteção ao 

crédito, bem como a suspensão da cobrança, referente ao débito em 

discussão. Fixo multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para o caso 

de descumprimento desta decisão. DETERMINO a inversão do ônus da 

prova, devendo o requerido juntar, no momento da apresentação da 

defesa, o contrato celebrado entre as partes, a cobertura do serviço na 

região e comprovar a solicitação do serviço pelo requerente no mês de 

novembro de 2019 que originou o débito em discussão. Cumpra-se a 

Portaria 249, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, efetuando a 

suspensão da audiência. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013090-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO DMYTRO LYSENKO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAINHER DE MOURA PAZ PEREIRA OAB - MT23324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ACADEMIA SHOGUN TEAM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013090-77.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

FABIANO DMYTRO LYSENKO PINTO REQUERIDO: ACADEMIA SHOGUN 

TEAM DECISÃO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL 

C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS FORMADA PELAS PARTES ACIMA INDICADAS. A parte autor 

alega que celebrou contrato com o demandado e fora cliente apenas até o 

mês de janeiro de 2020. Assevera que solicitou o cancelamento em 

janeiro, bem como a desvinculação da cobrança no valor de R$ 149,90 

(cento e quarenta e nove reais e noventa centavos). Registra que a 

empresa não cancelou a cobrança, sendo efetuado novo desconto em 

fevereiro de 2020. Requer, em tutela de urgência, a cessação dos 

descontos no cartão de crédito. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da 

prova. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão do 

pedido de urgência é imprescindível que a parte autora comprove os 

requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do 

direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Analisando os autos, constato a impossibilidade de acolher o pedido do 

demandante, porquanto inexiste prova hábil que comprove a rescisão do 

contrato. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação também não 

foi demonstrado o prejuízo para o caso de concessão ao final. Deste 

modo, o requerente deixou de provar os requisitos legais para a 

concessão do pleito, sendo imprescindível aguardar a dilação probatória. 

Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE “INDENIZAÇÃO 

C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER” – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – 

REJEITADA – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA 

INDEFERIDA – ASPECTOS NEBULOSOS E CONFUSOS QUE DEMANDAM 

INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO 

PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da 

disponibilização da decisão agravada no DJe, tendo início o prazo para 

interposição do recurso no primeiro dia útil seguinte ao considerado como 

data da publicação, nos termos do art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 

11.419/2006, não havendo falar em intempestividade da interposição do 

agravo de instrumento protocolizado exatamente no último dia do prazo. 2. 

O art. 300, caput, do CPC/2015, estabelece que a “TUTELA de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 3. 

Hipótese em que não há no conjunto probatório documentos aptos à 

elucidação dos fatos, de modo que a alegação de que as partes 

celebraram contrato de trespasse ainda não resta suficientemente 

demonstrada, existindo fundada dúvida quanto a esse fato e, portanto, 

quanto à alegada violação ao disposto no art. 1.147 do CC, especialmente 

porque o contrato prevê terceirização dos serviços de assistência 

técnica, não restando satisfatoriamente comprovado que houve alienação 

do fundo de comércio da agravada à agravante. 4. Não estando 

demonstrada a probabilidade do direito invocado, havendo necessidade de 

ampla instrução probatória para o convencimento do magistrado acerca 

das alegações que embasam o pleito autoral, correta a decisão que 

INDEFERE o pedido de antecipação da TUTELA (TUTELA de urgência). 

(N.U 1006717-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019). (Grifei) O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por 

ausência dos requisitos legais. Defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova, devendo juntar o contrato celebrado entre as partes. Cite-se o 

requerido e intimem-se as partes para comparecerem na audiência de 

conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar advertência de 

que o não comparecimento da requerida na audiência de conciliação 

importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados 

na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)

-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio 

César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018596-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WOLNEY DEOCLECIO DE CASTRO BORGES PINHEIRO (REQUERIDO)

DEUZIMAR PINHEIRO BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1018596-68.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

SALATIEL DE LIRA MATTOS REQUERIDO: WOLNEY DEOCLECIO DE 

CASTRO BORGES PINHEIRO, DEUZIMAR PINHEIRO BORGES DECISÃO 

Vistos Trata-se de Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais, 

formado pelas partes acima indicadas. Designe-se audiência de 

conciliação, observando a Portaria n. 249 de 2020, do E. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para 

comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação 

deverá constar advertência de que o não comparecimento da requerida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). 

Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Às providências. Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013501-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARTHA MAZZARELLO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLORENTINO RODRIGUES OAB - MT23287/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013501-23.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARTHA MAZZARELLO DA SILVA REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS 

LTDA DECISÃO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS FORMADA 

PELAS PARTES ACIMA INDICADAS. A parte autor alega que constatou a 

restrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito pelo débito no 

valor de R$ 227,27 (duzentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos). 

Aduz que não possui débito pendente junto a empresa. Requer, em tutela 

de urgência, a exclusão da restrição de seu nome e a inversão do ônus 

da prova. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão do 

pedido de urgência é imprescindível que a parte autora comprove os 

requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do 

direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Analisando os autos, constato a impossibilidade de acolher o pedido do 

demandante, porquanto inexiste prova hábil que comprove a quitação do 
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débito indicado na restrição. Deste modo, imprescindível aguardar a 

dilação probatória para a elucidação dos fatos indicados na exordial. 

Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE “INDENIZAÇÃO 

C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER” – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – 

REJEITADA – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA 

INDEFERIDA – ASPECTOS NEBULOSOS E CONFUSOS QUE DEMANDAM 

INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO 

PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da 

disponibilização da decisão agravada no DJe, tendo início o prazo para 

interposição do recurso no primeiro dia útil seguinte ao considerado como 

data da publicação, nos termos do art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 

11.419/2006, não havendo falar em intempestividade da interposição do 

agravo de instrumento protocolizado exatamente no último dia do prazo. 2. 

O art. 300, caput, do CPC/2015, estabelece que a “TUTELA de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 3. 

Hipótese em que não há no conjunto probatório documentos aptos à 

elucidação dos fatos, de modo que a alegação de que as partes 

celebraram contrato de trespasse ainda não resta suficientemente 

demonstrada, existindo fundada dúvida quanto a esse fato e, portanto, 

quanto à alegada violação ao disposto no art. 1.147 do CC, especialmente 

porque o contrato prevê terceirização dos serviços de assistência 

técnica, não restando satisfatoriamente comprovado que houve alienação 

do fundo de comércio da agravada à agravante. 4. Não estando 

demonstrada a probabilidade do direito invocado, havendo necessidade de 

ampla instrução probatória para o convencimento do magistrado acerca 

das alegações que embasam o pleito autoral, correta a decisão que 

INDEFERE o pedido de antecipação da TUTELA (TUTELA de urgência). 

(N.U 1006717-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019). (Grifei) O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por 

ausência da probabilidade do direito invocado. Defiro o pedido de inversão 

do ônus da prova, devendo comprovar a regularidade do débito. Cite-se o 

requerido e intimem-se as partes para comparecerem na audiência de 

conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar advertência de 

que o não comparecimento da requerida na audiência de conciliação 

importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados 

na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)

-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio 

César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013515-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROZENIL CARLOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT22356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013515-07.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

ROZENIL CARLOS DA CRUZ REQUERIDO: OI S.A DECISÃO Vistos 

Trata-se de Ação de Falha na Prestação de Serviço c/c Indenização por 

Danos Morais formada pelas partes acima indicadas. O requerente aduz 

que é usuário dos produtos OI TOTAL CONEXTADO SMART e OI FIXO- OI 

MÓVEL E BANDA LARGA, pelo valor de R$ 159,90 (cento e cinquenta e 

nove reais e noventa centavos), na data de 19/09/2019. Assevera que o 

suplicado efetuou a cobrança de valores distintos ao contratado. Requer, 

em tutela de urgência, a suspensão da cobrança acima do montante 

contratado. É o breve Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão do 

pedido de urgência é imprescindível que a parte autora comprove os 

requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do 

direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Compulsando os autos, constato que a pretensão do autor merece 

prosperar, porquanto o contrato acostado ao feito indica a cobrança no 

valor de R$ 159,90 (cento e cinquenta e nove reais e noventa centavos). 

Ademais, o demandantes demonstrou, neste momento, a cobrança acima 

da pactuada. Com isso, o requerente demonstrou, neste momento, os 

requisitos legais para a concessão do pleito. Ressalto que o deferimento 

do pedido de urgência não causa prejuízo para a demandada, uma vez 

que não exclui o crédito. Nesse sentido: PODER JUDICIÁRIO DE MATO 

G R O S S O T R I B U N A L  D E  J U S T I Ç A 

1001035-34.2019.8.11.0000AGRAVANTE: IVANEA GRIGORIO VIDAL 

CASTRO AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHOEMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA – 

DETERMINAÇÃO DE NÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - 

ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES – DECLARAÇÃO DE DÍVIDA 

INEXISTENTE – INVIABILIDADE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA -RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.Tratando-se de suposto débito pretérito de 

consumo de ENERGIA elétrica e verificada a DISCREPÂNCIA nas faturas 

nos meses subsequentes, é cabível o deferimento de tutela de urgência 

para que a concessionária se abstenha de suspender o serviço.A 

declaração de inexistência da dívida só é viável após investigação 

aprofundada em instrução processual. (N.U 1001035-34.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 

27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019)(Grifei) Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Ademais, se trata de prova negativa, sendo necessária a inversão. Diante 

do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino que 

o demandado efetue as cobranças no valor de R$ 159,90 (cento e 

cinquenta e nove reais e noventa centavos), conforme o contrato 

celebrado entre as partes. Fixo multa no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais) para o caso de descumprimento desta decisão. DETERMINO a 

inversão do ônus da prova, devendo o requerido demonstrar a 

regularidade da cobrança acima do contrato. Cite-se o requerido e 

intimem-se as partes para comparecerem na audiência de conciliação. Na 

carta de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013817-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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LAIRSON VIEIRA DE ALMEIDA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA ILANNA SOUZA DERVALHE OAB - MT25070-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013817-36.2020.8.11.0001. AUTOR: 

LAIRSON VIEIRA DE ALMEIDA FILHO REU: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

DECISÃO Vistos Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais formado pelas partes acima 

indicadas. O autor alega que o demandado inseriu seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito, porém aduz que não reconhece o débito. Requer, 

em tutela de urgência, a exclusão da restrição dos órgãos de proteção ao 

crédito. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. É o Breve Relato. 

Fundamento e Decido. Para a concessão do pedido de urgência é 

imprescindível que a parte autora comprove os requisitos indicados no 

artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, 

constato que a pretensão do autor merece prosperar, visto que negou a 

existência da relação jurídica, restando evidente que se trata de prova 

negativa, sendo incabível atribuir ao demandante o ônus de demonstrar a 

irregularidade da cobrança. Ademais, não é razoável manter a restrição 

por dívida em discussão. O perigo de dano irreparável ou de difícil 

reparação também foi demonstrado, visto que impede o autor de realizar 

negociações no comércio. Registro que a concessão do pedido não causa 

qualquer prejuízo ao requerido por não excluir o suposto crédito. Assim, a 

concessão do pleito é medida que impõe. Nesse sentido: ESTADO DE 

MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

P R I V A D O A G R A V O  D E  I N S T R U M E N T O  ( 2 0 2 )  N º 

1002755-36.2019.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ADEQUAÇÃO - FIXADA 

MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - REDUÇÃO DO 

VALOR E LIMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O 

CARÁTER COERCITIVO - RECURSO DESPROVIDO.É de se manter a 

decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, na medida em 

que analisou devidamente a presença dos requisitos autorizadores para 

sua concessão. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, 

fixada em valor e prazo razoável, a fim de trazer efetividade à obrigação 

de exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, 

sobretudo ao se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de 

medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (N.U 

1002755-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019). (Grifei) O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar que o requerido proceda a exclusão da restrição do nome do 

autor no rol de mal pagadores, no prazo de 05 dias, relativo ao débito em 

discussão, sob pena de multa fixa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). 

Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, devendo juntar, no 

momento da apresentação da defesa, o contrato celebrado entre as 

partes. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para comparecerem na 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da requerida na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o 

prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da 

audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no referido 

ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o 

não comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais. Às providências. 

Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito
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Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013843-34.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

ABEL DOMINGOS DE JESUS REU: TIM CELULAR S.A. DECISÃO Vistos. 

Trata-se de Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais formada pelas partes acima indicadas. O requerente 

aduz que celebrou contrato com o suplicado relativo a plano Tim Controle 

Smart, com internet de 80 GB plus. Registra que, em 14/09/2019, realizou o 

cancelamento do plano em decorrência do término de internet pelo prazo 

de 08 dias. Assevera que, após o cancelamento, a empresa permaneceu 

emitindo boletos. Ressalta que o atendente informou da necessidade de 

pagamento da multa e de devolução do modem. Sustenta que o requerido 

protestou seu nome. Requer, em tutela de urgência, a baixa do protesto. 

Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. É o Breve Relato. Fundamento 

e Decido. Para a concessão do pedido de urgência é imprescindível que a 

parte autora comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, 

quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Analisando os autos, constato a 

impossibilidade de acolher o pedido do demandante, porquanto inexiste 

prova hábil que comprove a irregularidade da cobrança em decorrência da 

previsão contratual da aplicação de multa por cancelamento. Ademais, não 

há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação para o caso de 

concessão ao final, uma vez que não comprovou o protesto. Não obstante 

as arguições elencadas, registro que não é possível acolher o pleito em 

tutela de urgência, por vedação da Lei n. 9.492/97. Deste modo, 

imprescindível aguardar a dilação probatória para a elucidação dos fatos 

indicados na exordial. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE “INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER” – 

INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEITADA – OBRIGAÇÃO DE NÃO 

FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ASPECTOS NEBULOSOS E 

CONFUSOS QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS 

DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se como data da publicação o 

primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da decisão agravada no 

DJe, tendo início o prazo para interposição do recurso no primeiro dia útil 

seguinte ao considerado como data da publicação, nos termos do art. 4º, 

§§ 3º e 4º, da Lei nº 11.419/2006, não havendo falar em intempestividade 

da interposição do agravo de instrumento protocolizado exatamente no 

último dia do prazo. 2. O art. 300, caput, do CPC/2015, estabelece que a 

“TUTELA de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” 3. Hipótese em que não há no conjunto 

probatório documentos aptos à elucidação dos fatos, de modo que a 

alegação de que as partes celebraram contrato de trespasse ainda não 

resta suficientemente demonstrada, existindo fundada dúvida quanto a 

esse fato e, portanto, quanto à alegada violação ao disposto no art. 1.147 

do CC, especialmente porque o contrato prevê terceirização dos serviços 

de assistência técnica, não restando satisfatoriamente comprovado que 

houve alienação do fundo de comércio da agravada à agravante. 4. Não 

estando demonstrada a probabilidade do direito invocado, havendo 

necessidade de ampla instrução probatória para o convencimento do 

magistrado acerca das alegações que embasam o pleito autoral, correta a 

decisão que INDEFERE o pedido de antecipação da TUTELA (TUTELA de 

urgência). (N.U 1006717-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS 
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CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019). 

(Grifei) O demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples 

análise dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se 

aplica ao caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos 

conceitos de consumidor e fornecedor previstos na legislação 

supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe no 

inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova, 

quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da alegação 

do suplicante. Para a concessão do pleito é necessária a presença dos 

requisitos mencionados. No caso, constato que estão presentes os 

requisitos supramencionados. Assim, é necessária a concessão do 

pedido de inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do 

consumidor frente ao requerido, que possui informação específica sobre 

os fatos. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA por ausência dos requisitos legais. Defiro o pedido de inversão 

do ônus da prova, devendo comprovar a regularidade do débito. Cite-se o 

requerido e intimem-se as partes para comparecerem na audiência de 

conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar advertência de 

que o não comparecimento da requerida na audiência de conciliação 

importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados 

na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)

-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio 

César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013705-67.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

JOSEFA RODRIGUES PEREIRA REQUERIDO: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A., ITAU UNIBANCO S/A DECISÃO Vistos, etc Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

movido por JOSEFA RODRIGUES PEREIRA, em desfavor do BANCO ITAÚ 

CONSIGNADO S.A.. A autora requer, em liminar, a abstenção de 

lançamento em sua conta bancária, referente a empréstimos consignados 

não contratados. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova e gratuidade 

de justiça. É o breve relato, Fundamento e decido. Para a concessão do 

pedido de urgência é imprescindível que a parte autora comprove os 

requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do 

direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Compulsando os autos, constato que a pretensão do autor merece 

guarida. Da análise dos autos, bem como dos extratos bancários 

acostados verifico que foram realizados dois empréstimos na conta da 

parte autora, um no valor de R$ 1.300,64 (mil e trezentos reais e sessenta 

e um centavos) e outro no valor de R$ 10.693,35 (dez mil, seiscentos e 

noventa e três reais e trinta e cinco centavos). Ressalto que ambos os 

empréstimos a autora alega não reconhecer, tanto que comprova ter 

procedido com a devolução dos créditos junto ao banco, por meio de 

pagamento dos boletos (ID 30475235 e ID 30476591). Muito embora tenha 

ocorrido a devolução do crédito, o banco réu continuou procedendo com 

os descontos mensais, no valor de R$ 299,20 (duzentos e noventa e nove 

reais e vinte centavos, correspondente ao segundo empréstimo, conforme 

demonstra a folha de pagamento de aposentadoria da autora(ID 

30475222).Verifico, ainda, que a autora colacionou aos autos boletim de 

ocorrência. Deste modo, constato que a parte requerente demonstrou a 

probabilidade do direito invocado. É cediço que os descontos indevidos na 

folha de pagamento da parte requerente causam transtornos 

incontestáveis, assim, é necessária a concessão do pedido de cessação 

dos descontos na folha de aposentadora da autora. Logo, resta evidente 

o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que se trata 

de dívida que a reclamante alega que já houve a quitação. Não obstante as 

arguições elencadas, registro que não é razoável admitir descontos 

supostamente indevidos até o final da demanda por débito em discussão. 

Assim, a concessão do pleito é medida que se impõe. O demandante 

requer a inversão do ônus da prova e gratuidade da Justiça. Pela simples 

análise dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se 

aplica ao caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos 

conceitos de consumidor e fornecedor previstos na legislação 

supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe no 

inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova, 

quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da alegação 

do suplicante. Para a concessão do pleito é necessária a presença dos 

requisitos mencionados. No caso, constato que estão presentes os 

requisitos supramencionados. Assim, é necessária a concessão do 

pedido de inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do 

consumidor frente ao requerido, que possui informação específica sobre 

os fatos. Posto isso, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Diante 

do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar, 

que a requerida cesse os descontos na folha de pagamento de 

aposentadoria da parte autora, no valor de R$ 299,20 (duzentos e noventa 

e nove reais e vinte centavos), a partir desta decisão. Fixo multa no valor 

de R$ 200,00 (duzentos reais),para o caso de descumprimento. Defiro o 

pedido de inversão do ônus da prova, devendo a requerida comprovar a 

regularidade da cobrança. Cite-se a promovida e intimem-se as partes 

para comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013921-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE RODRIGUES VELOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013921-28.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSIANE RODRIGUES VELOSO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de 

Ação de Revisão de consumo de Energia movida por JOSIANE 

RODRIGUES VELOSO em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDOR DE ENERGIA, todos qualificados nos autos. O demandante 

alega que possui a unidade consumidora n. 6/208889-6. Assevera que o 

demandado encaminhou fatura com valores em excesso de R$ 344,46 

(trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), R$ 

327,20 (trezentos e vinte e sete reais e vinte centavos), R$ 422,02 

(quatrocentos e vinte e dois reais e dois centavos), relativos aos meses 

de setembro, outubro e novembro de 2019. Requer, em tutela de urgência, 

que a parte reclamada se abstenha de efetuar a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica. É o breve Relato. Fundamento e Decido. 

Para a concessão do pedido de urgência é imprescindível que a parte 

autora comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais 

sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável 

ou de difícil reparação. Compulsando os autos, constato que a pretensão 

da parte autora não merece prosperar.299,22 Verifica-se que as faturas 

não estão em disparidade em relação ao período anterior. Friso que, em 

janeiro de 2020, o autor efetuou o pagamento do montante de R$ 299,22, 

sendo similar ao período em discussão. Deste modo, necessário aguardar 
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a dilação probatória para a elucidação dos fatos indicados na exordial. 

Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE “INDENIZAÇÃO 

C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER” – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – 

REJEITADA – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA 

INDEFERIDA – ASPECTOS NEBULOSOS E CONFUSOS QUE DEMANDAM 

INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO 

PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da 

disponibilização da decisão agravada no DJe, tendo início o prazo para 

interposição do recurso no primeiro dia útil seguinte ao considerado como 

data da publicação, nos termos do art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 

11.419/2006, não havendo falar em intempestividade da interposição do 

agravo de instrumento protocolizado exatamente no último dia do prazo. 2. 

O art. 300, caput, do CPC/2015, estabelece que a “TUTELA de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 3. 

Hipótese em que não há no conjunto probatório documentos aptos à 

elucidação dos fatos, de modo que a alegação de que as partes 

celebraram contrato de trespasse ainda não resta suficientemente 

demonstrada, existindo fundada dúvida quanto a esse fato e, portanto, 

quanto à alegada violação ao disposto no art. 1.147 do CC, especialmente 

porque o contrato prevê terceirização dos serviços de assistência 

técnica, não restando satisfatoriamente comprovado que houve alienação 

do fundo de comércio da agravada à agravante. 4. Não estando 

demonstrada a probabilidade do direito invocado, havendo necessidade de 

ampla instrução probatória para o convencimento do magistrado acerca 

das alegações que embasam o pleito autoral, correta a decisão que 

INDEFERE o pedido de antecipação da TUTELA (TUTELA de urgência). 

(N.U 1006717-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019). (Grifei) O 

requerente pleiteia a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Friso que o 

requerente se enquadra como destinatária final no vertente caso. O artigo 

6º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados, uma vez que o fornecedor possui melhores condições 

técnicas ou econômicas pra produzir provas, sendo imprescindível a 

inversão do ônus para a igualdade entre as partes. Diante do exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência por ausência da probabilidade do 

direito invocado. Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, devendo o 

demandado comprovar a regularidade das cobranças. Cite-se o requerido 

e intimem-se as partes para comparecerem na audiência de conciliação. 

Na carta de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013011-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO ODENIL SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REU)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013011-98.2020.8.11.0001 AUTOR: ADAO 

ODENIL SANTANA REU: ENERGISA S/A DECISÃO Vistos Trata-se de Ação 

de Indenização movida por ADÃO ODENIL SANTANA em desfavor da 

ENERGISA S/A. Alega a parte autora que não possui relação contratual 

com a parte reclamante, contudo, se deparou com diversas cobranças em 

seu nome, com relação a unidade consumidora nº 6/2251073-9, bem como 

3 negativações indevidas em seu nome. Assim, requer a tutela antecipada, 

para que sejam suspensas as cobranças, bem como a retirada do seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito. É o breve Relato. Fundamento e 

Decido. Para a concessão do pedido de urgência é imprescindível que a 

parte autora comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, 

quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Analisando os autos, constato que a 

pretensão da parte autora merece prosperar, vez que trouxe aos autos 

faturas da unidade consumidora, o print do site da reclamada apontando 

as faturas em aberto com relação ao período de dezembro de 2016 a 

março de 2018, bem como o extrato de negativação do órgão de proteção 

ao crédito. Ressalto que a concessão do pleito ao final da demanda não 

ocasiona prejuízo financeiro para a parte A parte autora requer, ainda, a 

inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que 

o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as 

partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a 

concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos, 

sendo ônus do credor comprovar a legalidade da cobrança. Diante do 

exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino a 

suspensão das faturas em nome da parte reclamada, referente à unidade 

consumidora n° 6/2251073-9, objetos da lide, bem como, determino que a 

parte Reclamada proceda à retirada das negativações em nome da parte 

reclamada, somente com relação aos valores de R$ 75,39 (setenta e cinco 

reais e trinta e nove centavos), R$ 503,55 (quinhentos e três reais e 

cinquenta e cinco centavos) e R$ 270,75 (duzentos e setenta reais e 

setenta e cinco centavos, no prazo de cinco dias. Fixo multa de R$200,00 

(duzentos reais) para o caso de descumprimento desta decisão. Defiro o 

pedido de inversão do ônus da prova, devendo juntar ao feito o contrato 

celebrado entre as partes. . Cite-se o requerido e intimem-se as partes 

para comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de direito

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013796-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER MARIA GARCIA DA SILVEIRA (REQUERENTE)

FERNANDO MARTINS DA SILVEIRA (REQUERENTE)

OCTAVIO AUGUSTUS GARCIA DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA RODRIGUES DE MELO OAB - MT11517/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEUTSCHE LUFTHANSA AG (REQUERIDO)

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013796-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ESTER MARIA 
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GARCIA DA SILVEIRA e outros (2) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LARISSA RODRIGUES DE MELO POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS 

S/A e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 18 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013805-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINA FERREIRA LEITE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013805-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADELINA 

FERREIRA LEITE DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 06/05/2020 

Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013811-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MICAEL LEITE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA KAROLINE FERRUCI MARQUES TOLEDO OAB - MT19812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1013811-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO MICAEL 

LEITE DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIA KAROLINE 

FERRUCI MARQUES TOLEDO POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 06/05/2020 

Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013814-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO BISPO CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1013814-81.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIO BISPO 

CONCEICAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 16:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013829-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HERYKE LIMA BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013829-50.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HERYKE LIMA 

BARRETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA SILVA 

POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 06/05/2020 

Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013844-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERLIN JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013844-19.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO FERLIN 

JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO PAULO BARRETO 

TAVARES POLO PASSIVO: LATAM AIRLINES GROUP S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 06/05/2020 

Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013860-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE MARIA SILVA JESUS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA AMALIA ALVES OAB - MT9534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON NEVES CAVALCANTE (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1013860-70.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GISELE MARIA 

SILVA JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA AMALIA 

ALVES POLO PASSIVO: EMERSON NEVES CAVALCANTE FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 06/05/2020 

Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013865-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELOISA PATRICIA GOMES DA COSTA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1013865-92.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HELOISA 

PATRICIA GOMES DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY 

CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO 

PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 
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acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003116-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIORDANA RIBEIRO CARDOZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORDANA RIBEIRO CARDOZO OAB - MT9090/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca da petição.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013872-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DOUGLAS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013872-84.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EVERTON 

DOUGLAS SANTOS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEFANO 

ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

06/05/2020 Hora: 17:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017371-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA CARLA MIRANDA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004749-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA GOMES MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENNE VIEIRA ORMONDE OAB - MT26271/O (ADVOGADO(A))

PALOMA DE PAULA ORRIGO RIBEIRO LEITE OAB - MT25941/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOU NET MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: LUCIANA GOMES MACHADO Endereço: Avenida Doutor José 

Feliciano Figueiredo, 84, AP 6404, Porto, CUIABÁ - MT - CEP: 78025-360 

Senhor(a) LUCIANA GOMES MACHADO: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1004749-62.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 6.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Material, Indenização 

por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

07/05/2020 Hora: 08:30 AUTOR: LUCIANA GOMES MACHADO Advogados 

do(a) AUTOR: PALOMA DE PAULA ORRIGO RIBEIRO LEITE - MT25941/O, 

MILENNE VIEIRA ORMONDE - MT26271/O REQUERIDO(A): SOU NET 

MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. CUIABÁ, 19 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As 

audiências foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 

247/2020, que adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000589-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE GLORIA DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte executada para efetuar o pagamento 

voluntário do valor da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016830-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SIQUEIRA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT11506-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013746-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017568-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANA JULIA FRANCA DA SILVA CAMPOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018499-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LELIA MARIA ZORMANN CORSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI OAB - MT14913-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010842-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE DA CONCEICAO LIBANIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte executada para efetuar o pagamento 

voluntário do valor da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013880-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEZIA DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013880-61.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KEZIA DA SILVA 

ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA COSTA MARQUES 

POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

07/05/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008071-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE DOS SANTOS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR OAB - MT17020-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO 

OBJETIVO-ASSUPERO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004374-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CONCEICAO SILVA (REQUERENTE)

THIAGO MARCEL ALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CONCEICAO SILVA OAB - MT24435/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009344-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HENRIQUE DA SILVA LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT15375-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do pagamento 

noticiado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013885-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE SOUSA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013885-83.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIA DE 
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SOUSA REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

07/05/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003266-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELENO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017355-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA DE SOUZA AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013889-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDA GIOVANNA NOVAIS E SILVA SIMAO DOS SANTOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013889-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDUARDA 

GIOVANNA NOVAIS E SILVA SIMAO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: 

BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015229-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMEIRE DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO DE FARIA FERRO OAB - GO0029226A (ADVOGADO(A))

JEFFERSON DO CARMO ASSIS OAB - PR4680-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes para, querendo, apresentar, no prazo de 

10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013602-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSICREI DE OLIVEIRA FERNANDES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte executada para efetuar o pagamento 

voluntário do valor da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015157-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DOUGLAS DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011179-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA GILDA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007835-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SELMA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte executada para efetuar o pagamento 

voluntário do valor da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009239-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SILVA FERRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do pagamento 

noticiado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009220-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMILLY MIRANDA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte executada para efetuar o pagamento 

voluntário do valor da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006810-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUZIANE JULIETA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA FATIMA BATTISTETTI BALDO OAB - MT13145-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do pagamento 

noticiado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005376-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE MENDES MOLON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do pagamento 

noticiado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013899-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA BERENICE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013899-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CATARINA 

BERENICE DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN 

DA COSTA MARQUES POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 07/05/2020 

Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005517-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON AMARAL ROSA OAB - MT26045-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do pagamento 

noticiado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014552-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012506-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JORCILEY FRANCISCO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020802-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIZE FRANCISCA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ELOIZE 

FRANCISCA DE AMORIM Endereço: RUA BÉLGICA, 124, Quadra 12, 

JARDIM EUROPA, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-420 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1020802-55.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 8.343,42 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro 

de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: ELOIZE FRANCISCA DE AMORIM ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR REQUERIDO: 

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA CUIABÁ, 19 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO 

Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 
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DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009710-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO GARCES ELGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA LOPES DO CARMO OAB - MT0022013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte executada para efetuar o pagamento 

voluntário do valor da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013918-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA PINHEIRO DA CUNHA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1013918-73.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOELMA 

PINHEIRO DA CUNHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

ANTONIO GUERRA POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE CUIABA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 07/05/2020 

Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013675-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: RUTE SOUZA 

OLIVEIRA Endereço: AVENIDA B, 26, qd 20, PARQUE RESIDENCIAL DAS 

NAÇÕES INDÍGENAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78056-842 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1013675-32.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.495,00 ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do 

preço]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: RUTE SOUZA OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RUTE SOUZA OLIVEIRA REQUERIDO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. 

CUIABÁ, 19 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013584-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DE QUEIROZ MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSSILVIA JAKELINE QUEIROZ OAB - MG65183B (ADVOGADO(A))

SARAH JASIELLE DE SOUSA FERREIRA MAZZA OAB - MG136608 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: LUIZ 

FERNANDO DE QUEIROZ MACIEL Endereço: RUA DAS BRISAS, 45, Apto 

1503 - Torre 2, DESPRAIADO, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-225 A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1013584-39.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 6.531,13 ESPÉCIE: [Cartão de Crédito]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

LUIZ FERNANDO DE QUEIROZ MACIEL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

SARAH JASIELLE DE SOUSA FERREIRA MAZZA, ROSSILVIA JAKELINE 

QUEIROZ REQUERIDO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO CUIABÁ, 19 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 
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celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013769-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA JUSTINA RIBEIRO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BEZERRA DE BRITO OAB - MT12352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: PAULINA 

JUSTINA RIBEIRO RAMOS Endereço: AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, 2255, - 

DE 2031/2032 A 2622/2623, POPULAR, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-400 A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1013769-77.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 18.827,22 ESPÉCIE: [Pagamento em Consignação, 

Interpretação / Revisão de Contrato]->PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: 

PAULINA JUSTINA RIBEIRO RAMOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ADRIANA BEZERRA DE BRITO REQUERIDO: BANCO BMG S.A CUIABÁ, 19 

de março de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO 

Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013718-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY ALLAN DA SILVA PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: WESLEY 

ALLAN DA SILVA PASSOS Endereço: AVENIDA SENADOR METELO, 

2764, - LADO PAR, JARDIM CUIABÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-230 A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1013718-66.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

WESLEY ALLAN DA SILVA PASSOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO REQUERIDO: CLARO S.A. CUIABÁ, 

19 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER 

LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013952-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO ALISSON PEREIRA DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1013952-48.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DANILO 

ALISSON PEREIRA DE MELO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO 

JOSE OJEDA NUNES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002546-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA GOMES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDIMILA CAROLINE MOREIRA DA SILVA OAB - MT22722-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: VANESSA 

GOMES DE CARVALHO Endereço: RUA UMUTINA, 01, QD12, 

RESIDENCIAL ITAPAJÉ, CUIABÁ - MT - CEP: 78090-466 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1002546-64.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 18.000,00 ESPÉCIE: [Telefonia, Assinatura Básica 

Mensal, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, 

Interpretação / Revisão de Contrato, Rescisão do contrato e devolução do 

dinheiro]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: VANESSA GOMES DE CARVALHO ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: LUDIMILA CAROLINE MOREIRA DA SILVA REQUERIDO: 

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A CUIABÁ, 19 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002546-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA GOMES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDIMILA CAROLINE MOREIRA DA SILVA OAB - MT22722-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte executada para no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento do débito remanescente, conforme 

ID.29283300, sob pena de penhora.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008734-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JISLAINE DIAS AGEU DA GRACA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JISLAINE DIAS AGEU DA GRACA E SILVA OAB - MT27446/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSNEI ZUNTINI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: JISLAINE DIAS 

AGEU DA GRACA E SILVA Endereço: MANOEL CAVALCANTE PROENCA, 

164, GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78032-145 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1008734-39.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 9.898,62 ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não 

Fazer]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: JISLAINE DIAS AGEU DA GRACA E SILVA ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: JISLAINE DIAS AGEU DA GRACA E SILVA REQUERIDO: 

OSNEI ZUNTINI CUIABÁ, 19 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013966-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BATISTA DE FREITAS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013966-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZ BATISTA DE 

FREITAS NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES 

PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013968-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BENEDITO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6499-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)
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DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013968-02.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SEBASTIAO 

BENEDITO RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SEBASTIAO 

FERREIRA DE SOUZA POLO PASSIVO: DOMANI DISTRIBUIDORA DE 

VEICULOS LTDA e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 09:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Portaria

PORTARIA N. 001/2020-GAB

O Doutor RODRIGO ROBERTO CURVO, Juiz de Direito da VARA 

ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE e do JUIZADO VOLANTE 

AMBIENTAL da Comarca de Cuiabá, no uso de suas atribuições legais,

 Considerando a epidemia decorrente do COVID-19 – Novo Coronavírus -, 

e as disposições estabelecidas na Portaria-Conjunta n. 247/2020 de 16 de 

março de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º. A partir do dia 20.03.2020 os atendimentos aos advogados, 

membros do Ministério Púbico e Defensores Públicos, no gabinete da Vara 

Especializada do Meio Ambiente e do Juizado Volante Ambiental da 

Comarca de Cuiabá, será realizado por videoconferência, através da 

ferramenta tecnológica denominada Lifesize.

Art. 2º Para que o atendimento seja realizado, deverá ser efetuado o 

contato prévio com o Gestor Judicial, através do telefone: (65) 

99244-1304 ou através do email: cba.meioambiente@tjmt.jus.br para o 

regular agendamento.

Art. 3º São condições para a realização do atendimento por 

videoconferência, na presente ocasião:

I - O advogado deverá estar regularmente habilitado nos autos do 

processo objeto do atendimento;

II – O advogado possuir equipamento e expertise para manusear o sistema 

eletrônico em sua unidade computacional;

III - Possuir instalado em seu computador câmera de vídeo e microfone, 

bem como ter acesso adequado à internet;

IV – Realizar o agendamento prévio estabelecido no art. 2º, informando o 

número de sua inscrição na OAB e o número do processo sobre o qual 

pretende o atendimento virtual;

V - Informar o número de telefone de contato no agendamento prévio;

VI – Acessar a sala virtual, com o login e senha que serão disponibilizados 

pelo juízo, na data e hora designada.

§1º. Não sendo possível estabelecer conexão de vídeo e som com o 

advogado, ou deste para com o juízo, a reunião será redesignada, 

devendo o advogado proceder ao reagendamento.

§2º. O advogado deverá velar para que o ambiente em que pretenda 

reunir-se em videoconferência com o juízo, seja adequado para a 

realização da reunião.

§3º. Não será realizada a reunião em videoconferência caso o advogado, 

no momento de início da chamada, esteja em ambiente inadequado ou em 

movimento.

§4º. Havendo impossibilidade de atendimento do magistrado ao advogado 

na data e hora agendada, haverá redesignação para o horário mais 

próximo, com comunicação ao advogado;

 §5º. Havendo expressivo volume de atendimentos poderá o agendamento 

ser adiado pelo Juízo, preferencialmente dentro da mesma semana em que 

registrada a solicitação de atendimento, cabendo à Secretaria e/ou 

gabinete informar ao advogado, com antecedência e justificadamente, 

qualquer alteração de agenda.

Art. 4º os atendimentos virtuais ocorrerão em todos os dias úteis, durante 

todos os dias de expediente forense ordinário (ou outro horário a ser 

estabelecido pelo magistrado).

Art. 5º. Caberá ao Gabinete, juntamente com o magistrado, controlar a 

agenda de videoconferências e tomar todas as providências para o 

adequado funcionamento do sistema.

§1°. Deverá o Gabinete manter registro de todas as ligações solicitando 

agendamento, com identificação dos dados constantes no art. 3º, bem 

como o resultado do agendamento.

Art. 6°. As reuniões poderão ser gravadas e armazenadas pelo Juízo para 

eventual controle de conteúdo.

Art. 7°. As dúvidas decorrentes da interpretação ou omissões desta 

Portaria serão sanadas pelo Gabinete do Juízo.

Art. 8° Esta portaria entra em vigor na presente data.

Cuiabá (MT), 19 de março de 2020.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28638 Nr: 795-15.2016.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Sol do Norte Ltda - ME, Ademilton 

Matura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA DA SILVA MORAES 

- OAB:7139/O

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DOS AUTORES DO FATO, PARA QUE NO 

PRAZO LEGAL APRESENTE AS ALEGAÇÕES FINAIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37492 Nr: 3603-56.2017.811.0082

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maderlu Madeiras Ltda, Maria de Lourdes 

Gonçalves, Lucinei Aparecido Amaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA PANIZI SOUZA - 

OAB:6124/MT

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA, PARA APRESENTAR NOS AUTOS OS 

COMPROVANTES DE DEPÓSITO DA TRANSAÇÃO PENAL, CONFORME 

ACORDADO EM AUDIÊNCIA.

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013789-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILLER DA CRUZ ZAGHETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013789-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WILLER DA 

CRUZ ZAGHETTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHELLE PATRICIA 

DIAS GADEIA BOTELHO POLO PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 18 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022504-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DILSON DE SOUZA PONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MURILO BARBOSA DE LIMA OAB - MT24226-O (ADVOGADO(A))

GABRIEL ADRIANO DOMINGUES OAB - MT24484/O (ADVOGADO(A))

HYOSNARA RENATA SANTANA DA SILVA OAB - MT23118/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1022504-36.2019.8.11.0001 REQUERENTE: DILSON DE SOUZA PONTES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Recebe-se a emenda a inicial. Aguarde-se em 

secretaria até a realização da audiência de conciliação já designada. 

Após, conclusos. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0041005-71.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITANAEL JESUS CORREA DE LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0041005-71.2015.8.11.0041 POLO ATIVO:ITANAEL JESUS 

CORREA DE LEMOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO 

ARRUDA DE LEMOS POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 Hora: 

16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 19 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0060281-25.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA LIDIA DE CAMPOS (REQUERENTE)

NAIR PEDROSA DE MORAIS (REQUERENTE)

TEREZINHA FELICIA DE CAMPOS FARIAS (REQUERENTE)

VERA LUCIA DA SILVA ARTERO (REQUERENTE)

FRANCISCO GUIA DO PRADO (REQUERENTE)

JOAO FERNANDO CARNEIRO SIQUEIRA (REQUERENTE)

LUCIMARY DE ARAUJO RODRIGUES (REQUERENTE)

HERMINIA COENE (REQUERENTE)

MARLENE NUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

ANGELA LUCIA PICCINI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT12464-O (ADVOGADO(A))

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0060281-25.2014.8.11.0041 POLO ATIVO:SILVANA LIDIA 

DE CAMPOS e outros (9) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARINA 

SANTANA DE OLIVEIRA, DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS, LAURA 

PATRICIA DOURADO AMORIM, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS POLO 

PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013884-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013884-98.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MIRIAM SOARES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FAYROUZ MAHALA 

ARFOX POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 10:30 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0016333-72.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO NOBREGA ESTRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0016333-72.2010.8.11.0041 POLO ATIVO:MARCO 

ANTONIO NOBREGA ESTRAL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO 

MOREIRA PEREIRA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 Hora: 

16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 19 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0007544-45.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINDA PEREIRA ISMERIO (REQUERENTE)

DALILA DELGADO AMORIM (REQUERENTE)

ANTONIO JOSE DO CARMO (REQUERENTE)

ANA MARIA SOUSA MELO (REQUERENTE)

SUELI DA SILVA GOROSTIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT12464-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0007544-45.2014.8.11.0041 POLO ATIVO:CAROLINDA 

PEREIRA ISMERIO e outros (4) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 

Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 19 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000224-08.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT18701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070020/3/2020 Página 566 de 569



 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão 

original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013900-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLE STEFANY DE LIMA GRATIDIANO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

 

PROCESSO n. 1013900-52.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GABRIELLE 

STEFANY DE LIMA GRATIDIANO POLO PASSIVO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/06/2020 Hora: 

11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 19 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0003881-88.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROOSELIANE DE MAGALHAES LOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT14760-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0003881-88.2014.8.11.0041 POLO ATIVO:ROOSELIANE DE 

MAGALHAES LOTTI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARNALDO 

RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/06/2020 Hora: 

12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 19 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013907-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MOHAMED RACHID HUSSEIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

 

PROCESSO n. 1013907-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MOHAMED 

RACHID HUSSEIN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY ALMEIDA 

DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/06/2020 Hora: 14:00 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 19 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001812-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO BARBOSA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT214450-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001812-16.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CICERO BARBOSA 

CAVALCANTE REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

CUIABA, MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Encaminha-se os autos ao 

juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que 

por equivoco, foi devolvido a este juízo. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013933-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN CRISTINA DA SILVA ARRUDA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

 

PROCESSO n. 1013933-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KELLEN 

CRISTINA DA SILVA ARRUDA POLO PASSIVO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/06/2020 Hora: 

14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 19 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013942-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR TEIXEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS OAB - MT17703-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013942-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLAUDIONOR 

TEIXEIRA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMILENE 

SOYANE DA SILVA MATOS POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/06/2020 

Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 19 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0041789-82.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE GONCALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-O 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA DORILEO CARDOSO OAB - MT15652-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)
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PROCESSO n. 0041789-82.2014.8.11.0041 POLO ATIVO:LUCIANE 

GONCALVES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JACKSON 

NICOLA MAIOLINO, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE, 

ANA PAULA DORILEO CARDOSO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 

Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 19 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0030319-25.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE ROSA DA SILVA GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GOMES BRANDAO OAB - MT5687/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0030319-25.2012.8.11.0041 POLO ATIVO:EUNICE ROSA 

DA SILVA GAMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GOMES 

BRANDAO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 

09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 19 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013299-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1013299-46.2020.8.11.0001 REQUERENTE: MARIO ROBERTO KONO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO Vistos, etc. Trata-se de reclamação cujo 

escopo é obter a suspensão e posterior declaração de inexigibilidade de 

débitos tributários inscritos em dívida ativa. A Resolução n° 023/2013/TP 

autorizou a instalação de uma Vara Especializada de Execução Fiscal da 

Comarca de Cuiabá, atribuindo ao referido Juízo, nos termos de seu art. 

2°, a competência para “processar e julgar, exclusivamente, os executivos 

fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os 

incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a 

débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. A instalação da referida 

vara ocorreu aos 12/12/2014, conforme fixado no art. 1° do Provimento n° 

31/2014-CM, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico do mesmo dia. 

Neste sentido, em se tratando de demanda própria a discussão de matéria 

relativa à suspensão de efeitos, desconstituição ou contestação parcial 

de crédito descrito em certidão de dívida ativa e/ou seus efeitos, firmou-se 

a competência da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de 

Cuiabá. A respeito: CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO CONSTITUTIVA 

DE ANULAÇÃO DE PROTESTO DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO — DÉBITO 

INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 

2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. 

Comprovado que o débito está inserido em dívida ativa, a competência é 

da referida Vara. Conflito julgado improcedente.” (CC 37907/2016, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 

23/09/2016) g.n. Nesse contexto, verificada a incompetência de natureza 

absoluta, matéria cognoscível de ofício (art. 64,§ 1º, CPC), impõe-se sua 

declaração. Ante o exposto, declaro a incompetência absoluta deste juízo 

e determino a remessa dos autos à Vara Especializada de Execução 

Fiscal. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Juizado Especial Criminal Unificado

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 139944 Nr: 5878-67.2019.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Victor Hugo Vidotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Repr Legal de Amazon Serviços de Varejo do 

Brasil Ltda, Repr Legal de Club Net Eireli - ME, Repr Legal da Apple 

Computer Brasil LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Silva Ferreira - 

OAB:20957/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BORIS - 

OAB:208.459/SP, Sergio Henrique Sarmento Barros - OAB:341098

 Diante do exposto, acolho a cota ministerial e DETERMINO o 

ARQUIVAMENTO dos autos, ANTE A FALTA DE JUSTA CAUSA para 

continuidade da persecução penal, com relação aos autores/querelados 

(Amazon Serviços de Varejo Brasil Ltda. e Apple Computer Brasil Ltda.) 

nos termos do artigo 395, inciso III, do CPP, depois de cumpridas as 

formalidades legais. Intime-se, observando-se o disposto no art. 980, § 7º 

da CNGC - Foro Judicial.Em relação autor/querelado CLUB NET EIRELI-ME, 

acolho a cota ministerial e determino a intimação do mesmo para audiência 

preliminar, a ser designada conforme pauta deste Juizado.Às 

providências. CUMPRA-SE.
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CUIABÁ 

 

PORTARIA Nº. 122/2020-GRHFC 

  

O Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá, no uso de suas atribuições legais e considerando o 

expediente CIA 070.7582-97.2018 oriundo do Sindojus, 

 

RESOLVE: 

  

Art. 1º - ESTABELECER a Escala de Plantão Semanal, para a Custódia, dos Oficiais de Justiça da Zona 

Presídio, lotados na Central de Mandados do Fórum de Cuiabá, durante o trimestre de ABRIL A 

JUNHO/2020,  o Plantão Semanal para a Custódia será cumprido pelo Oficial de Justiça FRANCISCO 

RODRIGUES DA SILVA, que deverá cumprir seu expediente no Núcleo de Audiências da Custódia 

(Secretaria da 11ª Vara Criminal), devendo se apresentar a partir das 16:00h e permanecer até o término dos 

trabalhos, à disposição do Magistrado que estiver realizando as audiências de custódia, recebendo 

diretamente da Gestora do Núcleo de Audiências da Custódia, os mandados e alvarás expedidos, ficando 

suspenso da distribuição diária de mandados. 

 

Art. 2º - Nos casos de ausência, justificada ou injustificada, o Oficial de Justiça FRANCISCO RODRIGUES 

DA SILVA, será substituído por Oficial de Justiça da Zona Presídio, conforme escala de substituição abaixo 

discriminada, ocasião em que o substituto será suspenso da distribuição diária de mandados, obedecendo às 

regras estabelecidas no artigo 1º. 

 

 Trimestre: Abril/Maio/Junho 2020 

De 01/04/2020 a 03/04/2020 Wilson Wagner Pereira Cardoso de Souza 

De 06/04/2020 a 07/04/2020 Alexandre Girard Ribeiro da Silva  

De 13/04/2020 a 17/04/2020 Celson Célio de Amorim 

De 22/04/2020 a 24/04/2020 Gicélia Pedra Capioto 

De 27/04/2020 a 30/04/2020 João Carlos Abib Moreira 

De 04/05/2020 a 08/05/2020 Luiz Mauro Pereira Senna 

De 11/05/2020 a 15/05/2020 Naldo Luiz da Silva 

De 18/05/2020 a 22/05/2020 Paulo César Teixeira 

De 25/05/2020 a 29/05/2020 Rita Cássia Soares Pinto 

De 01/06/2020 a 05/06/2020 Simone Vieira Ormonde 

De 08/06/2020 a 10/06/2020 Erinaldo de Souza Miranda 

De 15/06/2020 a 19/06/2020 Sônia Cristina de Souza Almeida 

De 22/06/2020 a 26/06/2020 Wilson Wagner Pereira Cardoso de Souza 

De 29/06/2020 a 03/07/2020 Zenilda Ferreira Santana Biava 

 

Art. 3º - Nos casos de ausência, justificada ou injustificada, do Oficial de Justiça Substituto, fica 

imediatamente escalado o Oficial Substituto da Semana Subsequente, na ordem da Escala de Substituição. 

 

Art. 4º - Caso o Oficial de Justiça plantonista substituto seja convocado para o Plantão da Custódia em dia 

em que já estiver escalado para o plantão diário, fica escalado o Oficial do dia subsequente, na ordem da 

escala Diária de Plantão.   

 

Art. 5º - A escala semanal de plantão poderá ser alterada pela Gestora da Divisão da Central de Mandados, 

caso haja necessidade, desde que devidamente justificada. 

 

Art. 6º - A convocação dos escalados para o plantão se dará por meio de publicação desta Portaria no Diário 

da Justiça Eletrônico. 
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Art. 7º - A Gestora da Central de Mandados deverá afixar a Portaria em local visível para que os Oficiais de 

Justiça substitutos tomem conhecimento da convocação, notificando-os pelo e-mail funcional.  

 

Art. 8º - Na semana em que estiver escalado para o plantão da custódia, o oficial de justiça ficará suspenso 

da distribuição diária de mandados. 

 

Publique-se e cumpra-se, remetendo-se cópia à Central de Mandados, à 11ª Vara Criminal e ao Núcleo de 

Audiências da Custódia. 

 

Cuiabá, 19 de março de 2020. 

 

(assinado digitalmente) 

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR 

Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá/MT 
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PORTARIA Nº. 124/2020-GRHFC 

  

O Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá, no uso de suas atribuições legais, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - ESTABELECER a Escala de Plantão Diário dos Oficiais de Justiça lotados na Central de 

Mandados do Fórum de Cuiabá, durante o expediente no mês de ABRIL/2020, na forma abaixo 

discriminada: 

 

01/abr 

Carlos Renato Leite Salema  

02/abr 

Cleomar Cristina Dalexandre 

Diego Benedito Silva de Moraes  David Ruelis 

Leonardo Santana de Hollanda  Louriley Reis dos Santos 

Lucas Gabriel Gomes Peixoto   Luziete Alves da Cunha Moraes 

Paulo César Teixeira  Rita Cássia Soares Pinto 

Roney Cezar Miranda de Carvalho  Zenilda Ferreira Santana Biava 

     

03/abr 

Benedito José de Magalhães  

06/abr 

Altair Rodrigues de Souza 

Maria Dolores Aragão Primcka  Jeie Darque Braz de Moraes 

Miguel Carlos Tadeu Atala  Luiz Mauro Pereira Senna 

Paulo Rodrigues Ferreira Filho  Rosilene Duarte Sigarini Mendonça 

Regis Lisboa Rodrigues  Sebastião Rodrigues de Souza Junior 

Roosevelt Marcos Barros da Silva  Vladimir da Mota Oliveira 

     

07/abr 

Fabiano Ferreira da Silva  

13/abr 

Ernesto Yoiti Sakamoto 

Fátimo Nunes Siqueira  Katia Cilene Silva Santos 

Gilson Ernesto Carvalho Gomes  Naldo Luiz da Silva 

Maisa Ribeiro de Assis  Rita de Cássia Borges Nohama Nunes 

Maurício Dellafina  Saturnino Armando Ojeda 

Maurício Silva Santos  Sirley Pereira Gonçalves Montanha 

 

14/abr 

Eder Gomes de Moura  

15/abr 

Adilson Cézar da Silva  

Fabíola de Cassia Siquinelli  Alexandre Girard Ribeiro da Silva  

Leodemar Nunes da Cunha  Isabela Brito Lisboa 

Olga de Oliveira  Jorge Elias dos Santos 

Selma Dias Martins  Vanda Gomes Ferreira 

Selma Teixeira Matos de Souza  Vânia Brito Guimarães de Almeida 

 

16/abr 

Carlos Renato Leite Salema  

17/abr 

Cleomar Cristina Dalexandre 

Diego Benedito Silva de Moraes  David Ruelis 

Douglas Cardoso de Oilveira  Louriley Reis dos Santos 

Lucas Gabriel Gomes Peixoto   Luziete Alves da Cunha Moraes 

Paulo César Teixeira  Rita Cássia Soares Pinto 

Roney Cezar Miranda de Carvalho  Zenilda Ferreira Santana Biava 

     

22/abr 

Benedito José de Magalhães  

23/abr 

Altair Rodrigues de Souza 

Dinah Ribeiro Rodrigues  Jeie Darque Braz de Moraes 

Júlio Cézar Rodrigues dos Anjos  Luiz Mauro Pereira Senna 

Maria Dolores Aragão Primcka  Rosilene Duarte Sigarini Mendonça 

Regis Lisboa Rodrigues  Sebastião Rodrigues de Souza Junior 

Roosevelt Marcos Barros da Silva  Vladimir da Mota Oliveira 
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24/abr 

Ana Paula de França Silva  

27/abr 

Ernesto Yoiti Sakamoto 

Celson Célio de Amorim  Katia Cilene Silva Santos 

Fabiano Ferreira da Silva  Naldo Luiz da Silva 

Nivaldo Franchini  Rita de Cássia Borges Nohama Nunes 

Simone Vieira Ormonde  Saturnino Armando Ojeda 

Vera Lúcia Maria de Araújo  Sirley Pereira Gonçalves Montanha 

     

28/abr 

Cleide Vargas de Castilho  

29/abr 

Erinaldo de Souza Miranda 

Eder Gomes de Moura  Gicélia Pedra Capioto 

Fabíola de Cassia Siquinelli  Lucy Jesus dos Santos 

Leodemar Nunes da Cunha  Marcelo da Costa Marques Freire 

Manoela Vital Rodrigues  Otávio Gonçalves de Souza 

Selma Dias Martins  Sônia Cristina de Souza Almeida 

 
30/abr Guilherme Garcia Neto 

Jamil Aloide de Souza 

João de Deus Nunes 

Ronaldo Alves Correa 

Thais Soares Coelho Lourenço  

  Wilson Wagner Pereira Cardoso de Souza 

 

Art. 2º - Os Oficiais de Justiça que estiverem escalados deverão permanecer na Central de Mandados, 

durante o expediente normal do Foro. 

 

Art. 3º - A convocação dos escalados para o plantão se dará por meio de publicação da Portaria no Diário da 

Justiça Eletrônico. 

 

Art. 4º - A Gestora da Central de Mandados deverá afixar a Portaria em local visível para que os Oficiais de 

Justiça escalados tomem conhecimento da convocação, notificando-os pelo e-mail funcional. 

 

Art. 5º - A escala diária de plantão poderá ser alterada pela Gestora da Divisão da Central de Mandados, 

caso haja necessidade, desde que devidamente justificada.  

 

Art. 6º - Nos casos de ausência justificada ou injustificada do Oficial de Justiça para cumprimento do 

plantão diário, não havendo troca ou substituição entre eles, fica imediatamente escalado o Oficial do dia 

subsequente, na ordem da escala de plantão. 

 

Publique-se e cumpra-se, remetendo-se cópia à Central de Mandados. 

 

Cuiabá, 19 de março de 2020. 

 

(assinado digitalmente) 

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR 

Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá/MT 
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